GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DOCUMENTAŢIE
pentru achiziţionarea de servicii pentru „Organizarea primei reuniuni CM POS Mediu
aferentă anului 2013”
1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Entitatea juridică:
Denumire: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - – Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial de Mediu
Adresă: Calea Şerban Vodă nr. 30-32, sector 4, cod poştal: 040212, Localitate:Bucureşti, Ţara:
România.
Persoană de contact:
Telefon: Telefon: 021 300 62 52
Mirela ZOIA, Consilier în cadrul Direcţiei
E-mail: mirela.zoia@posmediu.ro
Asistenţă Tehnică
Fax: 021 316 07 78
Adresă de internet: www.posmediu.ro
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 27.05.2013, ora 10:00
b) Adresa unde se primesc ofertele: Calea Şerban Vodă nr. 30-32, sector 4, cod poştal: 040212,
Localitate:Bucureşti, Ţara: România.
1.2.

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi
sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus nu va fi evaluată, acestea fiind păstrate la sediul entităţii
juridice, nedeschise.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: „Organizarea primei reuniuni CM POS Mediu aferentă anului 2013”
2.1.2. Descriere serviciilor
Acest contract vizează asigurarea serviciilor necesare organizării celei de-a douăsprezecea reuniuni a
Comitetului de Monitorizare POS Mediu (la care vor participa aproximativ 100 de persoane), în vederea
respectării prevederilor legale şi a obligaţiilor ce revin Autorităţii de Management în procesul de
gestionare a POS Mediu.
Obiectivele principale ale proiectului:
 Organizarea primei reuniuni CM POS Mediu aferentă anului 2013, în conformitate cu cerinţele
impuse de natura evenimentelor;
 Asigurarea de materiale necesare defăşurării reuniunii.
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(c) Servicii
DA

Categoria serviciului:2B

DA

Principalul loc de prestare: România, conform caietului de sarcini
2.1.4. Durata contractului de achiziţie
3 luni de la data semnării contractului de ambele părţi
2.1.5. Dacă va fi încheiat un:
Contract
DA Acord-cadru
NU
2.1.6. Valoarea estimată a contractului: 385.963,06 lei fără TVA, respectiv 451.378,2 lei
cu TVA, reprezentând echivalentul a 89.343,3 euro fără TVA, (curs BNR 4,32 lei/ Euro în
data de 13.05.2013 ).
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

DA
NU

4.PREZENTAREA OFERTEI – a se vedea si invitatia de participare anexata prezentei documentatii.
Limba romană
4.1. Limba de redactare a ofertei
4.2. Moneda în care este exprimat
Lei
preţul contractului
4.3. Perioada minimă de valabilitate a Până la: 01.07.2013
ofertei
Propunerea tehnică va fi elaborată conform specificaţiilor
4.4. Modul de prezentare a ofertei
din caietul de sarcini. Indeplinirea cerinţelor caietului de
(tehnice şi financiare)
sarcini este obligatorie, în sens contrar oferta va fi
considerată neconformă.
Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât aceasta sa
corespundă in totalitate cerinţelor din Caietul de sarcini.
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi
complet, în corelaţie cu Caietul de sarcini.

4.5. Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

Ofertanţii sunt obligaţi să depună oferta completă
pentru toate serviciile solicitate, oferta incompletă
ducând la declararea ca neconformă. Documentele
solicitate prin caietul de sarcini sunt partea propunerii
tehnice şi nu pot fi completate ulterior.
Propunerea financiara:
Se solicită completarea Formularului de ofertă –
Formular nr. 1 şi Formularului 15 – care reprezintă
detalierea ofertei financiare (modelele sunt anexate
prezentei documentaţii)
Oferta detaliată va fi exprimată atât în Euro, cât şi în
lei; Ofertantul va trebui să precizeze serviciile minime
solicitate prin Caietul de sarcini. Serviciile se
achiziţionează cu plata în lei.
Taxa pe valoare adăugată va fi evidenţiată separat.
Data pentru care se determină echivalenţa leu /Euro:
1 Euro = 4,32 Lei valabil la data de 14.05.2013.
Oferta poate fi modificata/retrasa doar inainte de data
limita de depunere.
Orice ofertă primită după termenul limită (data si ora) de
depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus nu

4.6. Informaţii referitoare la termenele
pentru prestarea serviciilor
4.7. Modalităţi de contestare a deciziei
entităţii juridice de atribuire a
contractului de achiziţie şi de
soluţionare a contestaţiei
4.8 Clauzele contractuale obligatorii,
inclusiv condiţiile de actualizare/
modificare a preţului contractului de
achiziţie

va fi evaluată, fiind respinsa si păstrata la sediul entităţii
juridice, nedeschisa.
Conform caietului de sarcini.
Contestatii se pot depune la sediul autoritatii contractante
in termen de 3 zile de la primirea comunicarii rezultatului
procedurii. In cazul in care contestatia este depusa dupa
termen va fi considerata tardiva si va fi respinsa.
Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează. Se va
efectua plata serviciilor efectiv prestate.

Se vor completa Formularele anexate la prezenta documentaţie.
5.DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE)
A se vedea Anexa 1 – Caiet de sarcini

FORMULAR nr. 1
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, în
(denumirea/numele ofertantului)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm
___________________________________ pentru suma de ............................. lei exclusiv TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în
conform caietului de sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de___________________________, si
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
5. Alături de oferta de bază:
_
|_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem oferta alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să
(semnatura)
semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR nr. 2
CANDIDATUL /OFERTANTUL
.........................
(denumirea /numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
1. Subsemnatul, în calitate de administrator (persoană împuternicită) al
....................................................................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una
dintre situaţiile prevăzute la art.180-181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare
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 privind eligibilitatea noastră, precum şi
experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
autorităţii
contractante
............................................................... .................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
legătură cu activitatea noastră.
4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................................................................... .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ....................

Candidat /ofertant,
(semnătura autorizată)

Formular nr. 3
Ofertantul
_____________________
(denumirea /numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. 34/2006
Subsemnatul(a)...............................................................................................................................
[se inserează numele operatorului economic-peroana juridică],
în calitate de ofertant /candidat /concurent la procedura de ............................................................
[ se menţionează procedura]
pentru achiziţia de ......................................................................................................................
[se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV],
la data de ................................................... organizată de ............................................................,
[se inserează data],
[se inserează numele autorităţii contractante]
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de 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 este stabilit până la data solicitată...............……;
c ) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile
ofertantului, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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 prezint informaţii false în scopul demonstrării îndeplinirii cirteriilor de calificare şi de selecţie
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita atât în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem cât şi în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi
selecţie .
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată )

Formular nr. 4
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 691 din OUG 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, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii, următoarele:
 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare
şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea
incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr.
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .............................................……………………. cu privire
la orice aspect tehnic şi
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
financiar în cu activitatea legătură noastră.
Operator economic,
………………………….
(nume si functie persoana autorizata)
……………………………….
(semnatura persoană autorizata si stampila )

Operator economic
________________
(denumire /numele)

FORMULAR nr. 5

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ................................... (se menţionează procedura),
având ca obiect .......................... (denumirea produsului /serviciului /lucrării şi codul CPV), la data de
..................... (zi /lună /an), organizată de .......................... (denumirea autorităţii contractante) particip
şi depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asociaţiei ………………………………………..;
□ ca subcontractant al …………………………………………………
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
□ Nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
□ Sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire contractului de achiziţie
publică sau în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică.
4. de asemenea 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.
5. 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.
Operator economic
………………………
(semnătură autorizată)

FORMULAR nr. 6
CANDIDATUL /OFERTANTUL
_____________________
(denumirea /numele)
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont trezorerie
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare _________________________________
(numărul, data si locul de înmatriculare /înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor /sucursalelor locale, dacă este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon /fax, certificate de înmatriculare /înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri şi profit pe ultimii 3 ani*:

Anul

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(RON)

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro)

Profitul net la 31
decembrie
(RON)

Profitul net la
31 decembrie
(echivalent
euro)

2010
2011
2012
Media anuala:
Candidat /ofertant,
(semnătura autorizată)

FORMULAR nr. 7
CANDIDATUL /OFERTANTUL
_____________________
(denumirea /numele)
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________________________________________,
(denumirea /numele şi sediul /adresa candidatului /ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
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.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante
_________________________________________________
(denumirea şi
adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
4.
Prezenta
declaraţie
este
valabila
până
___________________________________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

la

data

de

Ofertant,
………… ……………….
(semnătura autorizată )

Nr.
Crt.

0

Denumirea si obiectul
contractului
+
Numărul si data
contractului
1

Codul
CPV

Denumirea /numele
beneficiarului
/clientului
+
Adresa

Calitatea in
contract*)

Preţul total al
contractului
(lei)

Preţul total al
contractului
(valuta**)

Procent
îndeplinit de
contractor
(%)

Descrierea
produselor
/serviciilor
furnizate

Perioada de
derulare a
contractului

2

3

4

5

6

7

8

1

2

.....
Ofertant,
......................
(semnătura 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 referinţă pentru stabilirea echivalentului în valută a contractului respectiv.

FORMULAR nr. 8
OFERTANTUL
_____________________
(denumirea /numele)
EXPERIENŢA SIMILARĂ*)-Detalierea proiectelor incluse în Formularul 7
1.
Denumirea
şi
obiectul
contractului:
_________________________________
Numărul şi data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea /numele beneficiarului /clientului:
____________________________.
Adresa beneficiarului /clientului: __________________________________.
Ţara: ____________________.
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
în echivalent (euro)
a) iniţială (la data semnării contractului): _________ ___________
b) finală (la data finalizării contractului): _________ ___________
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare: ___________________________.
6. Natura şi cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului, precum şi alte
aspecte relevante prin care ofertantul /candidatul îşi susţine experienţa similară:
_______________________________.
Candidat /ofertant,
_______________
(semnătura autorizată)
*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract.
Pentru fiecare contract menţionat se vor ataşa documentele solicitate prin fişa de date.

FORMULAR nr. 9
CANDIDATUL /OFERTANTUL
_____________________
(denumirea /numele)
DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA /PARŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
1.
Subsemnatul,
reprezentant
_________________________________________________,

împuternicit

al

(denumirea /numele şi sediul /adresa candidatului /ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
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.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante
____ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) ____ cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătura cu activitatea noastră.
4.
Prezenta
declaraţie
este
valabila
până
___________________________________________________ .

la

data

de

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Ofertant,
............................
(semnătura autorizata )
Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea /părţile din contract ce urmează Acord subcontractor
a fi subcontractate
cu
specimen
de
semnătură

Operator economic,
......................
(semnătura autorizată)

Formular nr. 10
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTORILOR si PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE
SUNT ÎNDEPLINITEDE ACESTIA
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate)), reprezentant împuternicit al ...................................
<denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 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.
Nume entitate legala
(asociat sau subcontractor)
Liderul asociatiei

Asociat 1

Asociat 2

Subcontractor 1

Activitati din
contract

Valoarea
aproximativa

% din
valoarea
contractului

Adresa

Acord asociat/subcontractor
cu specimen semnatura

Se va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare asociat si pentru care se propune utilizarea
subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele subcontractorilor propusi.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________,
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _______
(denumire/nume operator economic)

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Formular nr. 11
MODEL ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Conform ___________________________________________________________.
(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: S.C. ______________________
S.C. _______________________
ne
asociem
pentru
a
realiza
in
comun
contractul
de
achizitie
“__________________________________________________________________”.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________

publica

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la
investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite
de comun acord.
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- încetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti
pana la data incetarii asociatiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat
pentru executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociatiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Data completarii:
LIDERUL ASOCIATIEI,
______________
ASOCIAT,
__________________
Calea Şerban Vodă, Nr. 30 – 32, Sector 4, Bucureşti, Tel: 021.300.62.50, Fax: 021.316.07.78
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Formularul nr. 14
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate
de autoritate contractantă, cu nr. ............ (nr. anunţului de participare) 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.

Ofertant,
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data
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FORMULAR nr. 15
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.
Crt.
1
2
3

Preţ unitar fără T.V.A.
Denumire produs/ serviciu
Închiriere sala reuniune restrânsă cu
logistica solicitată
Închiriere sala reuniune CM cu
logistica solicitată
Materiale:
-banner
- ecusoane
- calareti
DVD
Pixuri
Blocnotes
Memory stick
Geanta

Nr./Cant.

Lei

Euro

Preţ total fără T.V.A.
Lei

1 zi
1 zi
1
100
40
100
120
120
100
100
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4

Multiplicare materiale
1

5

6

Personalizare materiale (conform caiet
de sarcini)

1

Transport materiale
1

7

Fotografii
1

8

Transcriere inregistrari
1

9

Traducere/interpretariat
1

11

Cazare cu pensiune completă
Constanta
Pauza de cafea CM

12

Pauza de cafea ziaristi

13

Transport participanti

10

300
(3nopţi*100 persoane)
200
(2 pauze * 100 persoane)
20
(1 pauza * 20 persoane)

Pret/noapte/pe
rsoana
Pret/pauza/per
soana
Pret/pauza/per
soana
*

1
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Verificarea cheltuielilor
1

**

TOTAL fără TVA (lei)
TVA (lei)
TOTAL inclusiv TVA (lei)
TOTAL fără TVA (euro)
TVA (euro)
TOTAL inclusiv TVA (euro)
*Se va mentiona o suma care sa acopere transportul (inclusiv la obiective), conform cerintelor caietului de sarcini. AC nu va putea deconta pentru transport o
suma mai mare decat cea mentionata in acest formular. Se va deconta transportul persoanelor ce participa la CM cu avionul, trenul, automobil personal etc.
** Maxim 2%
Preţul în euro, la cursul 1 EURO = 4,32 RON valabil la data de 14.05.2013

Operator economic,
.......................
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 16
FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ
DEŢINĂTORUL CONTULUI
NUME
.......................................................................................................................
ADRESA ..................................................................................................................
ORAŞ ..............................................................................................................
COD POŞTAL ................. ŢARA ...................................................
CONTACT .........................................................................................
TELEFON ..............................................................................................
FAX
.....................
E-MAIL ..........................................
COD TVA (VAT NUMBER)
.................................................

CONT DE TREZORERIE
NUMĂR CONT DE TREZORERIE...................................................................................
ADRESA .........................................................................................................
ORAŞ .....................................................................................................
COD POŞTAL .............................. ŢARA
............................................

ŞTAMPILA DEŢINĂTORULUI DE CONT
DATA
SEMNĂTURA DEŢINĂTORULUI DE CONT
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Formular 17- RAPORT ASUPRA VERIFICĂRII CHELTUIELILOR (nu se depune in oferta)
Raportul auditorului independent
A se transmite pe hârtie cu antetul auditorului care furnizează raportul
Raport asupra verificării cheltuielilor
în cadrul unui contract de servicii finanţat din fonduri comunitare
Către: Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu
Calea Şerban Vodă, Nr. 30-32, Sectorul 4, Bucureşti, România
Data:____________________________
Stimată doamnă / Stimate domn,
În baza angajamentului încheiat în data de <zz/ll/aaaa> cu <denumirea/numele prestatorului>, furnizăm
prezentul raport asupra verificării cheltuielilor cu privire la factura nr._____ din data de__________
emisă de prestator şi raportarea financiară transmisă de acesta achizitorului, pentru perioada de la
<zz/ll/aaaa> la <zz/ll/aaaa>. Raportul constă în prezenta scrisoare şi detaliile cuprinse în Capitolele 1 şi
2.
Obiectiv
Obiectivul angajamentului asumat de noi constă în efectuarea verificărilor necesare cu privire la
cheltuielile efectuate de prestator în cadrul contractului <numărul şi titlul contractului> încheiat între
acesta şi Ministerul Mediului (numit în continuare „contract”), în vederea certificării realităţii,
regularităţii şi eligibilităţii acestor cheltuieli.
Astfel, am verificat faptul că onorariile experţilor şi cheltuielile incidentale solicitate la plată de către
prestator prin factura menţionată au fost plătite, respectiv efectuate efectiv („realitatea cheltuielilor”),
sunt corecte şi procedural solicitate („regularitatea cheltuielilor”) şi sunt eligibile (respectiv, au fost
efectuate în conformitate cu prevederile şi termenii contractului).
Standarde utilizate
În derularea verificărilor, am respectat <standardele internaţionale de audit (ISA) / standardele
internaţionale privind analiza angajamentelor (ISRE)> şi Codul deontologic pentru experţii contabili
promulgat de către IFAC, inclusiv în ceea ce priveşte cerinţa independenţei auditorului.
Surse de informaţie
(A se indica sursele informaţiilor utilizate pentru efectuarea verificărilor).
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Aspecte de fapt
Cheltuielile totale care fac obiectul prezentei verificări se ridică la <………> Euro. Acest cuantum
corespunde sumei totale a onorariilor experţilor şi a cheltuielilor incidentale şi de verificare facturate de
prestator prin factura nr. _______________ din data de ________________ şi incluse în raportarea
financiară transmisă de acesta achizitorului.
Pe baza verificărilor efectuate, am descoperit că suma de <………..> Euro reprezintă cheltuieli
neeligibile. Detalii asupra aspectelor de fapt descoperite, inclusiv un tabel al cheltuielilor neeligibile, sunt
incluse în Capitolul 2 al acestui raport.
Utilizarea acestui raport
Acest raport este confidenţial şi va fi utilizat de către prestator şi achizitor doar în scopul pentru care a
fost solicitat, respectiv pentru certificarea realităţii, regularităţii şi eligibilităţii cheltuielilor efectuate de
prestator în cadrul contractului de servicii menţionat şi facturate achizitorului. Acest raport nu poate fi
utilizat de către prestator şi/sau achizitor în nici un alt scop, şi nici nu poate fi comunicat unei terţe părţi.
Achizitorul poate comunica acest raport doar entităţilor/instituţiilor autorizate în acest sens prin legislaţia
comunitară şi română relevantă, astfel cum acestea sunt identificate prin contract.
Acest raport se referă doar la cheltuielile incluse în factura nr._______ din data de ____________ şi în
raportarea financiară aferentă şi nu se extinde la nici o altă declaraţie financiară a prestatorului.
Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii suplimentare sau clarificări consideraţi necesare cu privire la
prezentul raport.

Auditor,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
_____________________
(semnătura autorizată)
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Detaliile raportului
Capitolul 1 – Informaţii cu privire la contractul de servicii şi activitatea prestatorului
Capitolul 1 va include o descriere sumară a contractului şi a activităţilor derulate de prestator în baza
acestuia. Auditorul va prezenta, de asemenea, un tabel sintetic cu privire la obiectul verificărilor.
Capitolul 2 – Verificări efectuate şi aspecte de fapt descoperite
Capitolul 2 va include o scurtă descriere a verificărilor efectuate, a procedurilor urmate şi a informaţiilor
utilizate în acest scop. De asemenea, va cuprinde descrierea detaliată a rezultatelor acestor verificări, cu
utilizarea de tabele ca anexă la raport, dacă sunt necesare/utile, precum şi descrierea, dacă este cazul, a
oricăror excepţii, conform următoarelor secţiuni:
1. Obţinerea unei înţelegeri suficiente asupra activităţilor prestatorului derulate în baza contractului de
servicii şi a termenilor şi condiţiilor acestuia;
2. Proceduri utilizate şi rezultatele acestora
2.1 Proceduri generale
2.2 Conformitatea onorariilor şi cheltuielilor efective cu bugetul şi procesul analitic;
2.3 Proceduri de verificare
2.3.1 Întinderea verificărilor
2.3.2 Verificarea onorariilor şi cheltuielilor efective
2.3.3 Eligibilitatea onorariilor facturate
2.3.4 Eligibilitatea cheltuielilor incidentale facturate
2.3.5 Acurateţea înregistrărilor documentare
2.3.6 Clasificarea
2.3.7 Realitatea şi regularitatea
Anexa 1 – Angajamentul semnat cu prestatorul
Anexa 2 – Raportul financiar transmis de prestator
Anexa 3 – Copie de pe factura emisă de prestator
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Formular 18 - Declaratie Auditor
Antet auditor

Atenţie - Se depune de ofertantul câştigător, după semnarea contractului
Noi [nume societate] ne angajam,
in respectul deontologiei profesionale, al legislatiei in vigoare si cunoscand efectele acesteia
solidar cu Autoritatea Contractanta si in conformitate cu clauzele contractuale prevazute in
contract si in echitate cu acestea solidar cu Prestatorul [nume societate]:
sa realizam auditul cheltuielilor efectuate pentru indeplinirea activitatilor mentionate in
susmentionatul contract in cazul semnarii acestuia de catre parti.
Am luat la cunostinta de sarcinile ce ne revin, indeplinim conditiile profesionale de competenta
si deontologice specifice profesiei noastre si anexam prezentei urmatoarele documente:
1.
2.
3.
4.

Certificat de inregistrare fiscala – obiect principal de activitate cod
Dovada apartenentei la asociatii profesionale
Alte acreditari
Recomandari (optional)

valoarea serviciilor de audit in conditiile mentionate mai sus va fi facturata Prestatorului
si nu va depasi cuantumul impus:
--------------- RON (valoarea declarata de ofertantul castigator pentru servicii de audit in
cadrul formularului 15)
Suntem de acord cu conditiile de plata stipulate in contractul dintre Autoritatea
Contractanta si Prestator, copiile facturilor auditului vor fi anexate rapoartelor emise de
noi.
Avand cunostinta de prevederile legii in ceea ce priveste falsul in declaratii si uzul de fals
semnam aceasta declaratie si ne asumam orice consecinte.
Auditor [nume data]
Toate documentele furnizate de auditor in anexa acestei declaratii vor purta semnatura
persoanei autorizate si stampila unitatii
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Formularul nr. 12
OFERTANTUL
......................
(denumirea /numele)
Nr. inregistrare...........

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. ............/...........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către .................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului de participare apărut în ........ ........ ........ ........ , nr. ........ din ...................,
privind
(ziua /luna /anul)
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ...........................................................................,
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi ................................................... vă transmitem alăturat oferta pentru ..................................
(denumirea /numele ofertantului)
(denumirea serviciilor)
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ...............

Cu stimă,
Ofertant,
..........................
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 13.1 şi 13.2

Declaraţie privind încadrarea în categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului >
Stimată doamnă / Stimate domn,

13. 1 DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii
1. Denumirea întreprinderii:
2. Adresa sediului social:
3. Cod unic de înregistrare:
4. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director
general sau echivalent):
II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
Întreprindere autonomă – în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar Declaraţia, fără Anexă.
Întreprindere parteneră – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie.
Întreprindere legată – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie.
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III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1

Exerciţiul financiar de referinţă 2
Numărul mediu anual de
Cifra de afaceri anuală netă
salariaţi
(mii lei / mii euro)

Active totale (mii lei / mii
euro)

IMPORTANT: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat
modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere,
întreprindere mică, mijlocie sau mare).
NU
DA (în acest caz, se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
Semnătura _________________________________________________________________
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

13.2 ANEXĂ
CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate
Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
- secţiunea A (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o
întreprindere parteneră;
- secţiunea B (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel
puţin o întreprindere
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
Perioada de referinţă
Numărul mediu

Cifra de afaceri

1

Active totale

Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681/2004
2
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în
ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor
nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi
se declară pe propria răspundere
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anual de
anuală netă (mii lei /
(mii lei / mii
salariaţi
mii euro)
euro)
3
1. Datele întreprinderii
solicitante sau din situaţiile
financiare anuale
consolidate (se vor
introduce datele din tabelul
B1 din secţiunea B4
2. Datele cumulate5 în mod
proporţional ale tuturor
întreprinderilor partenere,
dacă este cazul (se vor
introduce datele din
secţiunea A)
3. Datele cumulate ale
tuturor întreprinderilor
legate6 (dacă există) dacă nu
au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din
acest tabel (se vor introduce
datele din tabelul B2 din
secţiunea B).
TOTAL
FIŞA DE PARTENERIAT
I. Date de identificare a întreprinderii
1. Denumirea întreprinderii:
2. Adresa sediului social:
3. Cod unic de înregistrare:
4. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director
general sau echivalent):
3

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în
ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor
nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi
se declară pe propria răspundere
4
Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a
datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a
situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie
introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Declaraţie.
5
Idem Nota 16
6
Idem Nota 16
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II. Date referitoare la întreprinderea legată
Exerciţiul financiar de referinţă
Numărul mediu
Cifra de afaceri
7
anual de salariaţi
anuală netă (mii lei
/ mii euro)
TOTAL

Active totale (mii
lei / mii euro)

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă
există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această
întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja
incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa
întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
III. Calculul proporţional
Indicaţi exact proporţia deţinută8 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin
intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă
această fişă:
____________________________________________________________________________________
________________
Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din
capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată):
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(a) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai
mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
Tabelul de parteneriat - A.2
Procent
Numărul mediu
anual de salariaţi

Cifra de afaceri
anuală netă (mii lei
/ mii euro)

Active totale9 (mii
lei / mii euro)

Valoare rezultată în
urma aplicării celui
mai mare procent la
7

În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin
cumularea datelor de la întreprinderile legate
8
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie
cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
9
Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
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datele introduse în
tabelul de la pct.1
Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

Secţiunea A
Întreprinderi partenere
Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare
întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei
întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale
acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai
jos.
1. Date de identificare şi date financiare preliminare
Tabelul A.1.
Întreprinderea parteneră – date de identificare
Numele şi
prenumele
Cod unic
preşedintelui
Numele sau
Adresa
de
consiliului de
denumirea
sediului
întregistrar administraţie,
întreprinderii
social
e
director
general sau
echivalent
1.
2.
3.
4.
…
TOTAL

Numărul
mediu
anual de
salariaţi

Cifra de
afaceri
anuală
netă (mii
lei / mii
euro)

Active
totale (mii
lei / mii
euro)

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru
fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse
în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi
partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare
anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie
de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care
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acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă
este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost
deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
Secţiunea B
Întreprinderi legate
1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii:
Cazul 1 – Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în
situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1)
Cazul 2 – Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc
ori nu este / nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2)
NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale
şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele
oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în
amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare.

1. Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1 – Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B.1 de
mai jos
Tabelul B.1
Numărul mediu
anual de salariaţi 10

Cifra de afaceri
Active totale (mii lei
anuală netă (mii lei /
/ mii euro)
mii euro)

TOTAL
Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

10

În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin
cumularea datelor de la întreprinderile legate.
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Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
Numele şi
prenumele
Întreprinderea
preşedintelui
Adresa sediului
Cod unic de
legată (denumire,
consiliului de
social
întregistrare
date de identificare)
administraţie,
director general sau
echivalent
A.
B
C
…
NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile
financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele
aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.
Cazul 2 – Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va
completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare
anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
Tabelul B.211.
Cifra de afaceri
Întreprinderea
Numărul mediu
Active totale (mii lei
anuală netă (mii lei /
numărul
anual de salariaţi
/ mii euro)
mii euro)
1.
2.
3.
…
NOTĂ: Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).
FIŞA
privind legătura dintre întreprinderi nr. din tabelul B.2, secţiunea B
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
I. Date de identificare a întreprinderii
1. Denumirea întreprinderii:
2. Adresa sediului social:
3. Cod unic de înregistrare:
11

Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere, conform modelului
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4. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director
general sau echivalent):
II. Date referitoare la întreprindere
Perioada de referinţă
Numărul mediu
anual de salariaţi12

Cifra de afaceri
anuală netă (mii lei /
mii euro)

Active totale (mii lei
/ mii euro)

TOTAL
Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare
anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod
proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în
aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu
întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea
A.

12

În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin
cumularea datelor de la întreprinderile legate
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LISTA PERSOANELOR CU FUNCŢII DE DECIZIE DIN CADRUL AUTORITĂŢII
CONTRACTANTE

Rovana PLUMB - Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Dragoş BĂNESCU - Secretar General Adjunct, Ministerul Mediului şi Pădurilor
Speranţa Georgeta MUNTEANU – Director General Adjunct, Direcţia Generală Economică şi Financiară
Carmen ŢINTĂ – Director General, Direcţia Generală Achiziţii şi Administrativ
Ciprian GHIOC – Director General, DG AM POS Mediu
Vladimir ROVINŢESCU – Director, Direcţia Autorizare şi Plăţi, DG AM POS Mediu
Ion MITU – Consilier Juridic, DG AM POS Mediu
Mario Daniel SOARE – Director, Direcţia Asistenţă Tehnică, DG AM POS Mediu
Madalina ENACHE – Manager public, Direcţia Asistenţă Tehnică, DG AM POS Mediu
Mirela Cristina ZOIA – Consilier, Direcţia Asistenţă Tehnică, DG AM POS Mediu
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