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FORMULARE  
                                         Servicii pentru evaluarea ofertelor 

CUPRINS 
 
 
 

Formular nr. 1 - Garanţie de participare  

Formular nr. 2 - Informaţii despre asociere  

Formular nr. 2A - Acord de asociere  

Formular nr. 3 - Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic- elegibilitatea 

Formular nr. 4- Declaraţia privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă  

Formularul nr. 5 -  Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69
1
  

Formular nr. 6 -  Declaraţie privind calitatea de participant la procedura 

Formular nr. 7 -  Declaraţie privind cifra de afaceri globală 

Formular nr. 7A -  Angajament ferm privind susţinerea financiară  

Formular nr. 7B - Declaraţie terţ susţinător economic şi financiar  

Formular nr. 8 - Lista a principalelor prestari  servicii similare in ultimii trei ani       

Formular nr. 8 A - Angajament Ferm privind susţinerea tehnică a ofertantului 

Formular nr. 8 B - Lista a principalelor prestari  servicii similare  in ultimii trei ani  ale   

                                 terţului susţinător tehnic                      

Formular nr. 9 - Scrisoare de înaintare 

Formular nr. 10 - Împuternicire 

Formular nr. 11 – Formularul de ofertă 
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                                                                                                                                                Formular nr. 1 

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  

.................................................................. 

(denumirea)  

                                                          Garanţie de participare 

                                  la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

…………………………………(se va completa cu denumirea obiectivului). 

 

Către:  

(se va completa adresa) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ......................................(se va completa cu denumirea 

obiectivului) noi, _____________________________________________________, având sediul înregistrat 

la  

                     (denumirea băncii/societăţii de asigurări)  

____________________________,  

(adresa băncii/societăţii de asigurări)  

 

ne obligam în mod irevocabil şi necondiţionat, fata de ……….. sa plătim suma de 1.800 lei, la prima sa 

cerere  

                                                                                 (în litere şi în cifre)  

scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva sau conditionat, după constatarea 

culpei ofertantului, în conformitate cu contractul garantat. În cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca 

suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:  

a) ofertantul __________________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  

(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

 

b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul _____________________________ a refuzat  

                                           (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;  

c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ____________________________nu a constituit  

                                         (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

garanţia de buna execuţie. 

 

Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________.  

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa 

modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se 

va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea.  

Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.  

Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt 

instantele judecătoreşti romane.  

 

 

 

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________  

(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare) 
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Formular nr. 2 

Informaţii despre asociere 

 

Către _________________________________________ 

                (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Procedura de atribuire____________________ 

Nr.invitaţie / anunţ de participare________________ 

 

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _ 

 

Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume) 

........................................................ (date de identificare), reprezentant împuternicit al 

.............................................................................................................................................................     

(denumirea / numele ofertantului) 

în calitate de ofertant la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică declar 

pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale. 

 

 

 

1 Denumirea liderului ....................................................................., 

  

2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul 

 Adresa sediului........................................................................... 

 .................................................................................................. 

 Telefon ..............................Fax..............................E-mail............. 

 

3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere 

 a) .............................................................................................. 

 b) .............................................................................................. 

 c) .............................................................................................. 

 Etc. .............................................................................................. 

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ....................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă                       ..................................................... 

Adresa              ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                   ..................................................... 

Telefon / Fax              ..................................................... 

Data                          ........................................... 
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Formular nr. 2A 

Acord de asociere 

 

Nr.....................din.................................. 

 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 

nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din 

......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont 

............................................deschis la............................................................... reprezentata de 

......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER 

DE ASOCIERE 

şi  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., 

telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din 

........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont 

.............................................deschis la............................................ reprezentata de 

.................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de  

ASOCIAT 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform 

Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ................... 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv 

până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 

........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de 

asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca 

fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor 

asocierii. 

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi 

responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi 

următoarele: 

…............................................................................................. % (în litere), 
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…............................................................................................. % (în litere) 

Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze 

sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului 

scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de furnizare, cu prevederile 

contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar. 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

 

LIDER ASOCIAT   

semnătura 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 

 
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze. 
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                                                                                                                                       Formular nr. 3 
 
                   DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic- elegibilitatea 
 

Operator economic     

 ................................  

(denumirea/numele) 

D E C L A R A Ţ I E 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar 

pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 si art.181 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat 

prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 

criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la 

procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având 

ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de  

................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 

răspundere că: 

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

b) ......................................................................................... mi-am îndeplinit obligaţiile de plată 

a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general 

consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana 

la data solicitată; 

c) .........................................................................................  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral 

obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; 

d)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 

materie profesională. 

e) nu voi prezenta informatii false; voi prezenta informatiile solicitate de catre autoritatea 

contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de 

calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care 

dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării:............................... 

Operator economic, 

................................. 

(semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 4 

Operator economic     

 ................................  

(denumirea/numele) 

DECLARATIE  

                                         Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 
Către _________________________________________ 

                (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Procedura de atribuire____________________ 

Nr. invitaţie / anunţ de participare________________ 

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _ 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ..........................., 

intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de . ...................., în 

calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,  certific/certificăm prin prezenta că 

informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.  

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele 

declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;  

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de 

participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât 

ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de 

achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista 

consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură 

sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul 

respectivei proceduri;  

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 

calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 

momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 

prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului            .................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ..................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului               ..................................................... 

Ţara de reşedinţă                       ..................................................... 

Adresa                        .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                   .................................................... 

Telefon / Fax             ....................................................        

Data                        ...................................... 
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                                                                                                                                               Formularul nr. 5 

Operator economic  ................................ (denumirea/numele) 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69
^1 

din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare 
 

Către _________________________________________ 

                (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Procedura de atribuire____________________ 

Nr. invitaţie / anunţ de participare________________ 

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _ 

Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________, 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia 

prevăzută la art. 69^ 1 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

aprobata şi cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ofertantul/ofertantul 

asociat/candidatul/subcontractantul/terţul susţinător  (se alege cazul corespunzător şi se înscrie numele) 

_____________________  nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere 

sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 

lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu urmatoarele persoane ce deţin 

funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:  

Administratori: Monda Radu Marian; Dascalescu Vasile; Cucu Florin;  Preda Leonida. 

Director General, administrator executiv: Ionut-Catalin Dughir,  

Director Economic, administrator executiv: Maria-Elena Gradinaru,   

Director Dezvoltare: Gheorghita Zaharia,  

Director Comercial: Victor-Petcu Movila. 

Membrii Comisiei de evaluare: Ichim Daniel,  Balan Luminita,  Ioniche Silvia-Corina, Cojocaru Alina- 

Mihaela,  Gheorghiu Marcanasu Cristian Ion 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 din Legea 286/2009 privind Codul 

penal, referitor la declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei personae din cele prevazute in 

art.175 sau unei unitati in care acesta isi desfasoara activitatea, in vederea producerii unei consecinte 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand potrivit legii ori imprejurarilor declaratia facuta serveste la 

producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ........................................ 

Capacitate de semnătură .......................................... 

Detalii despre ofertant .......................................... 

Numele ofertantului ..........................................     

Ţara de reşedinţa ..........................................  

Adresa .......................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ..........................................  

Telefon / Fax ..........................................  

Data ..........................................  
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 
Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul declara ca intenţionează sa 

subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata şi de către sub-contractor/sub-contractori şi va fi semnata de reprezentantul legal al 

operatorului economic/(al fiecărui asociat/sub-contractant).  
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Formularul nr. 6 

Operator economic 

___________________ 

  (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al……………………………………………..…. 

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in 

acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica 

……………………………………………………….(se mentioneaz aprocedura), avand ca 

obiect…………………………………………...…………………… (denumirea produsului si codul CPV), la 

data de………………... (zi/luna/an), organizata de …………………………………………….. (denumirea 

autoritatii contractante), particip si depun oferta: 

 

 □ in nume propriu; 

 □ ca asociat in cadrul asociatiei………………………………………….; 

 □ ca subcontractant al …………………………………………………..; 

 (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 

2. Subsemnatul declar ca: 

□ nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici; 

□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 

 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari 

in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie 

publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie 

publica. 

  

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor 

si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 

declaratie. 

  

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai  …………………………………….……… 

(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu 

activitatea noastra. 

 

 

        Operator economic, 

       ………………………………….. 

                (semnaturaautorizata) 
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Formularul nr. 7 

Operator economic     

 ................................  

(denumirea/numele) 

 

Declaraţie privind cifra de afaceri globală 

 

Fiecare ofertant şi fiecare membru al asocierii va complete acest formular. 

 

Cifra de afaceri globală pentru ultimii 3 ani 

 

Anul 
Valoare 

Moneda 

Curs de schimb  Echivalent LEI 

 

2012    

2013    

2014    

Media anuală a cifrei de afaceri  

 

Informaţiile furnizate trebuie să facă referire la cifra de afaceri anuală a ofertantului sau a fiecărui membru 

al asocierii pentru fiecare an financiar încheiat sau în curs. Valorile vor fi prezentate în lei la cursul mediu 

de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. 

 

 

Numele ofertantului  

Semnătura persoanei autorizate  

Data  
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             Formular nr. 7A 

 

                                 ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR 

 

Terţ susţinător financiar 

.......................... 

(denumirea)                                                    ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, ................................................................................ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul 

înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi 

irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 

economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor 

asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi 

încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au 

fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia  

.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de  

.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară 

pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 

înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... 

(denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care 

...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară 

conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de 

diviziune sau discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam 

definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea 

contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la 

neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor 

asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute 

în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) 

din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a 

solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară 

acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 

economici). 

Data completării................................... 

 

Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
 
Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind cifra de afaceri va fi îndeplinită în întregime de către o singură 

persoană, respectiv un singur terţ susţinător. 
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Formular nr. 7B 

 
DECLARAŢIE Terţ Susţinător Economic si Financiar 

 

 
Terţ susţinător economic şi financiar 
.......................... 

(denumirea) 

 

 

Declaraţie 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................. (denumirea terţului susţinător 

economic şi financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 

că datele prezentate în tabelul anexat privind resursele economico-financiare de care dispun şi care urmează 

a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 

publică............................(denumirea contractului) sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile 

care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca 

obiect..........................................................( obiectul contractului).  

 

 

LISTA 

privind resursele economico-financiare care urmează a fi efectiv puse la dispoziţie ofertantului pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 

Nr.  

crt. 

Denumire  Valoare Forma de constituire 

    

    

    

    

 

 

 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră economico-

financiară oferită .............................................. ................................................... 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

Data completării:.....................................       

 

Terţ susţinător, 

………………. 

(semnătură autorizată)
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Formular nr. 8 
 

Operator  economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

                                     Lista  a principalelor servicii prestate  similare in ultimii trei ani       

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 

activitatea noastră. 

 
 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Obiect contract 

 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

prestator

ului
*)
  

 

Preţ 

contract 

sau 

valoarea 

prestarilor 

(în cazul 

unui 

contract  

aflat în 

derulare)  

 

Procent 

îndeplinit de 

prestator 

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract
**) 

1       

2       

...       

 

 

         

Operator economic, 

.................................. 

                                                                   (semnătură autorizată) 

                                                
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant 

conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestarilor. 
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                                                                                                                                                   Formular nr. 8A 
                                    Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale 
Terţ susţinător tehnic si/sau profesional 
.......................... 

(denumirea) 
Angajament Ferm 

privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului 

.............................................................. 
Către, ................................................................................ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului  ....................................… (se va completa cu 
denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul 
înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, 
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori 
economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a 
tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce 
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

          Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 
celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

         În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... 
(denumirea ofertantului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ 
..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen 
a contractului de achiziţie publică. 

         Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să 
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 
asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care 
................ (denumire operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului 
angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau 
discuţiune. 

         Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să 
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de 
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la 
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor 
asumate de noi prin prezentul angajament. 

         Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 
obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din 
susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului). 

Data ................................           
Terţ susţinător, 

…………………………. 
(semnătura autorizata şi stampila) 

Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind experienţa similară va fi îndeplinită în întregime 
de către o singură persoană, respectiv un singur terţ susţinător. 
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Formular nr.  8B 

   Lista a principalelor servicii prestate similare in ultimii trei ani  ale terţului susţinător tehnic           

 

Terţ susţinător experienţă similară 

.......................... 

(denumirea) 

                                                                             Declaraţie 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea terţului susţinător), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 

în tabelul anexat privind experienţa similară, …………..pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 

publică ............................(denumirea contractului) sunt reale. 

 
  LISTA A PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE SIMILARE IN ULTIMII TREI ANI 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Obiect 

contract 

 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

prestatorului
*)
  

 

Preţ 

contract sau 

valoarea 

prestarilor 

(în cazul 

unui 

contract  

aflat în 

derulare)  

 

Procent 

îndeplinit 

de 

prestator 

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract
**) 

1       

2       

...       

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declaraţie. 

 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi 

profesională oferită ...................................................................................................(denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

Data completării:..........................       

Terţ susţinător, 

………………. 
     (semnătură autorizată 

Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind experienţa similară va fi îndeplinită în întregime de către o 

singură persoană, respectiv un singur terţ susţinător. 

                                                
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de 

asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestarilor 
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Formular nr. 9 

Operator  economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 
Scrisoare de înaintare a ofertei 

 

Către .......................................................................................... 

         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Ca urmare a invitatiei de participare publicate pe site-ul Companiei si a publicitatii facute pe 

SEAP  in sectiunea Publicitate-Anunturi, privind aplicarea procedurii pentru atribuire a 

contractului....................................... …………………………………….(denumirea contractului de 

achiziţie publică), noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă 

transmitem următoarele: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta; 

c). Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume 
 

Adresă 
 

Telefon 
 

Fax 
 

E-mail  

 

d) dovada constituirii garantiei de participare. Garantia de participare va fi transmisa in original pana la 

data limita de depunere a ofertelor la Registratura Companiei. 

   Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

Data completării ................................  

 

Cu stimă, 

 

Operator economic, 

.............................................. 

(semnătura autorizata şi stampila) 



Servicii pentru evaluarea ofertelor din cadrul procedurii de atribuire a contractului 
de ”Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a 
documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014-2020”    
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE                                                                   Formulare 
 

 

35 
 

Formular nr. 10 

Operator  economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

Împuternicire 

 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 

……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub 

nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de 

………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat 

în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP 

…………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de 

………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire  

….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul atribuirii 

contractului. 

     

           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

prezenta procedură; 

2. Să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 

procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire 

la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii 

Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 

 

Denumirea mandantului 

S.C. ………………………………         

reprezentată legal prin  _____________________(Nume, prenume, funcţie) 

 

                                                                                  

(Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite)                  (Semnătura autorizată şi stampila) 

..............................................      

 ........................................  

                                                           

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, 

paşaport). 
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Formular nr. 11 

Operator  economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

OFERTĂ   

 

 

Către .................................................................................................... 

     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam 

............................................... (denumirea serviciului  pentru suma de ................., (suma în litere şi în 

cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după semnarea contractului care se adaugă TVA în valoare de 

............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să respectam intocmai 

cerintele din Caietul de sarcini publicat pe site-ul Companiei. 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi 

cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi                                           

(ziua/luna/anul)  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 

primită. 

 

Data:.......................................... 

 

 

 

 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 


