
 

 

 

 

 

FORMULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 1 -  Declaraţie privind neîncadrarea în dispozi tiile art. 180 

din OUG nr.  34/2006 cu modificările si  completările ulterioare ;  

Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrea în prevederile art. 181 din 

OUG nr.  34/2006 cu modificările si  completări le ulterioare ;  

Formularul nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrea în situaţiile prevăzute la 

art . 69
1
 din OUG nr.  34/2006, cu modificările şi  completările ulterioare;  

Formularul nr. 4 -  Declaraţie privind calitatea de participant la p rocedură;  

Formularul nr. 5 -  Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă; 

Formularul nr. 6  –  Declarație privind cifra de afeaceri ; 

Formularul nr. 7  –  Fişă de experienţă  similară  

Formularul  nr. 8 -   Listă principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani; 

Formularul nr.9  –  Lista subcontractanti(daca este cazul)  

Formularul nr.10 - Declaraţie privind personalul tehnic de specialitate de care se dispune 

sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant, responsabil pentru 

îndeplinirea contractului de servicii;  Formularul 10.1  –  declaratie de 

disponibil itate  

Formularul nr.11  –  declarație privind dotările tehnice  de care dispune operatorul 

economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii si lista cu 

utilajele/echipamentele – Formular nr.11.1 

Formularul nr. 12 -  Formular de ofertă ;  

Formularul nr. 13 -  Centralizatorul de preţuri  

Formularul nr. 14 - Scrisoare de înaintare  

Formularul nr. 15 -  Scrisoare garantie bancară  

Formularul nr. 16 -  Declaraţie privind  încadrarea întreprinderii în categoria 

întreprinderilor mici şi mijlocii ;  

Formularul nr. 17 - Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate;  

Formularul nr.18 si Formularul nr.19 - declaratie privind sustinatorul ( 

daac este cazul)   

 



 

                    Formular  nr . 1 
 

 

OFERTANTUL 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

Subsemnatul _______________________________, reprezentant împuternicit 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 prevazută la art. 180 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 cu modificari 

şi completari 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. 

 

 

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

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 



 

         Formular nr. 2. 
 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon. Fax,  

cont trezorerie) 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 

 

Subsemnatul(a) _______________________________, reprezentant împuternicit al 

_______________________________________________ [se insereaza numele operatorului economic-

peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se 

menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după 

caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată 

de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecărorul-sindic; 
c) 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*; 
c1) în ultimii 2 ani  

[ ] mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale în totalitate; 

[ ] nu mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau 

este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor contractelor; 

    (Se bifează situaţia corespunzătoare) 
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 şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
           Operator economic,                                             
                                         (semnatura autorizată ) 
 
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o 
asociere 
 
* sau în ţara în care este stabilit .............. 



Formular nr. 3. 

 

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 69
1
 din OUG nr. 34/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art.69
1
 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 şi anume: Rovana 

Plumb -Ministru, Luci Ana Varga –ministru delegate, Marius Nica - Secretar General, 

Elena Dumitru – Secretar de Stat, Dragos Ionut Bănescu- Secretar General Adj, Carmen 

Ţintă - Director General,  Speranţa MUNTEANU-Director General, Mihaela Clapan – sef 

serviciu, Liliana Dinut – consilier.  

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 şi functie persoana autorizata )        

 ………………………………………. 

(semnatura persoană autorizata şi stampila ) 

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi 

de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul. 

Pentru informaţii privind personalul de conducere din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice,  

vă recomandăm site-ul www.mmediu.ro . 

http://www.mmediu.ro/


 

Formularul nr. 4 

 

OFERTANTUL 

…….................……......... 

(denumirea/numele) 

 

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 sau 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 subcontractor al ................................................; 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

 

2. Subsemnatul declar că: 

□ nu sunt membru al niciunui 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 a 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. 

 

Data completarii ....................... 

 

Ofertant, 

…….................................. 

(semnatura autorizata) 

 

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o 

asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul 



 

          Formularul  nr. 5 

OFERTANTUL 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIA: 

 

„Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă” 

pentru contractul “………….” 

 

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

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

organizată de MMSC 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 

aceleiasi 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 acestia; 

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

priveste 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, un 

au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

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

priveste 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. 

 

Data: Ofertant, 

 

Reprezentant/Reprezentanţi legali 

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

(semnături) 



 

Formular nr. 6 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani 
 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare _______________________________________ 

(numărul, data şi locul de înmatriculare / înregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________ 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________ 

(adrese complete, telefon / fax, certificate de înmatriculare / înregistrare) 

 

8. Principala piaţa a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani: 

 

 

Ofertant, 

_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

_____________________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

1 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o 

asociere. 

2 - Valorile vor fi exprimate în lei. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede în 

euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională a ţării în care s-a 

făcut înregistrarea şi vor specifica ratele utilizate 

3 - În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru 

asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, 

precum şi fişe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de 

reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul. 



 

Formularul  nr. 7 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

EXPERIENTA SIMILARA*) 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ___________________________________. 

Numărul şi data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

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: 

exprimata în  exprimata 

moneda în care               în echivalent 

s-a încheiat  euro 

contractul 

a) iniţială (la data semnării contractului):   _________             ___________ 

b) finală (la data finalizării contractului):  _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

___________________________. 

6. Prestarea serviciilor realizate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 

ofertantul/candidatul isi susţine experienţa similara: 

_______________________________. 

Operator economic, 

…………………………….. 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

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

(semnatura autorizată) 

 

 

 

*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei 

de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv 



 

Formular nr.8 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon. Fax,  

cont trezorerie) 

 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND PRINCIPALELE PRESTARI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

Subsemnatul ____________________ [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant 

împuternicit al ________________________________ [denumirea/numele si sediul/adresa 

operatorului economic] declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul, ________________________. declar ca 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 si adresa autoritaţii contractante] cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 

legătură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________[se precizează data 

expirării perioadei de valabilitate a ofertei] 

Nr. 

Crt. 

 

Obiectul 

contractului 

 

Denumirea/ 

Numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

Calitatea 

prestatorului 

Preţul total 

al 

contractului 

Procent  

îndeplinit 

de 

prestator 

% 

Cantita

tea 

(U.M.) 

Perioada 

de 

derulare 

0 1 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

       

 

2 

 

       

 

..... 

 

       

 

 

 

       

Data completării......................                  Operator economic autorizat  

                                                                  (semnătura) 



 

Formularul nr. 9 

 

 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

LISTA PRIVIND SUBCONTRACTANŢII 

 

 

Subsemnatul,………………………….,reprezentant împuternicit 

al…………………………………..…………. [numele în clar al persoanei autorizate],                               

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos 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 datelor din prezenta declaraţie. 

 

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 

[denumirea şi adresa autorităţii contractante] 

în legătură cu activitatea noastră. 

 
 Descrierea 

detaliată a 

produsului ce 

va fi 

subcontractat 

Valoarea 

aproximativă 

% din 

valoarea 

produselor 

Nume şi 

adresă 

subcontractor 

Acord 

subcontractor 

/ specimen de 

semnătură 

 

Subcontractor 

1 

     

Subcontractor 

2 

     

….      

TOTAL      

Ofertant, 

_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

_____________________ 

(semnătura autorizată) 



 

Formular  nr. 10 

 

 

Declaraţie 

privind personalul tehnic de specialitate de care se dispune sau al cărui angajament de 

participare a fost obţinut de către ofertant, responsabil pentru îndeplinirea contractului de 

servicii 

 

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, ca datele 

prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 

 

2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi inteleg 

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

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

datelor din prezenta declaraţie. 

 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante 

______________________________________________ 

(denumirea şi adresa autoritatii contractante) 

 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 

___________________________________________________ . 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

 Nume/Prenume Specializare Responsabilităţi 

Personal de 

specialitate 

   

 

 

 

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

 

Ofertant, 

(semnătura autorizata ) 



 

Formular nr. 10.1 

 

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
1
 

 

 

Subsemnatul, declar că sunt de acord să particip cu ofertantul ……………… (numele/denumirea 

ofertantului) la derularea contractului mai sus menţionat. 

Declar că sunt capabil şi dispus să lucrez pentru perioada (perioadele) prevăzute pentru poziţia 

pentru care am fost propus în contract, în situaţia în care această ofertă este câştigătoare, şi anume: 

 

De la Până la 

  

 

Prin această declaraţie, înţeleg că mă oblig să nu mă prezint în calitate de candidat pentru altă 

companie care depune ofertă pentru acest proiect. Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va 

conduce la excluderea mea şi a ofertei din această licitaţie şi poate conduce la excluderea mea de la 

participarea la alte licitaţii şi contracte finanţate din bugetul MMSC 

 

 

Nume  

Semnătura  

Data  

 

                                                 

1  
A se completa de fiecare expert nominalizat în ofertă 



Formularul nr.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE 

DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA 

CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

 

 

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

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

prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

 De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg 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 

....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 

 (denumirea si adresa autorităţii contractante) 

în legatură cu activitatea noastra. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 

               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 

ofertei) 

 

 

                  

        Operator economic, 

                                       

                   ………… ………………. 

                                                                               

                            (semnatura autorizată ) 

          



 

Formular nr.11.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA 

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

 

 

 

 

Nr.crt. Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

U.M. Cantitate     Forma de deţinere 

Proprietate În chirie 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10      

 

 

      

  

                  

                                        Operator economic, 

                                       

        …….........………………. 



 

OFERTANTUL         Formularul  nr. 12 

 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

Catre .................................................................................................... 

(denumirea autoritatii contractante şi adresa completa) 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestam 

____________________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu 

(denumirea serviciului)                                   (se elimina optiunile neaplicabile) 

de ____________________________________LEI, reprezentand___________________LEI, la 

care 

(suma în litere şi în cifre)                                        (suma în litere şi în cifre) 

se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de   ____________________LEI. 

(suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile în 

conformitate cu cerintele caietului de sarcini. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 

___________________zile, respectiv pana la data de _____________________________, şi ea va 

(durata în litere şi cifre)      (ziua/luna/anul) 

ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Pana la incheierea şi semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 

marcat în mod clar "alternativa"; 

_ 

|_|   nu depunem oferta alternativa. 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă oferta pe 

care o puteţi primi. 
Data _____/_____/_____ 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru 

(numelepers autoriz)                             (  functia ) 

şi în numele ____________________________________. 

(denumirea/numele ofertantului) 



 

Formularul nr. 13 

OFERTANTUL 

__________________ 

(denumirea/numele ) 

     

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

 

Nr. 

Ctr 
Denumire serviciu 

Pret unitar 

(lei fara TVA/luna) 

1 

Servicii de curațenie pentru sediile 

MMSC si spatii conexe 

  

  

  

  

  

  

 

 

Denumire produs/ 

Caracteristici 

Pret unitar 

(lei fara TVA) 

Cantități 

estimate 

/luna 

Valoare totală (lei fara 

TVA/luna) 

1. Hârtie igienică 
Hârtie igienică fină, 

reciclată, 2 straturi, 

170m, gol în interior 

59-63mm. 

 

 600 role  

2. Prosop hârtie 
Hârtie prosop 350m, 

1 strat, reciclată, 

derulare centrală 

 800 role 

 

 

3. Săpun lichid 

 Ph = neutru; nu 

trebuie să atace 

pielea 

Proprietăţi deosebite 

de degresare şi 

curăţare;  

Aspect = lichid opac, 

alb/colorat–sidefiu 

cu miros floral sau 

citrice 

Spumare = abundent 

Să fie solubil în apă, 

testat epidemiologic.  

 20 litri 

 

 

4. Detergent pentru 

curăţat obiectele 

sanitare 

 Detergent de 

curăţare activ cu 

acţiune puternică 

care îndepărtează 

 15 litri 

 

 



piatra de calcar, 

petele de rugină, 

grăsimea si alte urme 

de murdărie 

Să lase în urmă 

suprafeţe 

lucioase(ceramică, 

chiuvete inox, 

obiecte sanitare, 

baterii inox) şi curate 

pe lungă durată 

ph=1-3. 

5. Detergent toaleta 

(dezinfectant) 

Să cureţe, să 

igienizeze şi să 

împrospăteze toaleta. 

Să asigure curăţarea 

în profunzime şi să 

îndepărteze 

depunerile de calcar 

  

 

 

20 litri 
 

 

6 Odorizant toaleta 

Să fie sub forma de 

gel sau săpun 

Să cureţe, să 

împrospăteze şi să 

prevină depunerile 

de calcar  

Să asigure un parfum 

proaspăt, plăcut şi de 

durată. 

  

 

20 buc 

 

 

7 Detergent lichid 

pentru covoare, 

mochete si tapiserii 
Să asigure curăţarea 

în profunzime  fără a 

ataca culorile 

originale 

Să împrospăteze şi  

să învioreze culorile 

mochetei /covorului 

/tapiseriei. 

Să vor prezenta 

monstre atât pentru 

spălare cu 

monodiscul cu 

generator de spumă 

cât şi pentru spălarea 

cu aspirator cu 

injecţie-extracţie. 

 10 litri 

 

 

8 Detergent lichid 

pentru pardoseli 

(gresie, marmura, 

mozaic) si faianţa 
Să aibă o acţiune 

intensă cu puternic 

 20 litri 

 

 



efect antimicrobian 

Să asigure o 

curăţenie eficienta 

cu caracter 

dezinfectant 

Să asigure un parfum 

plăcut de lungă 

durată, fără să 

necesite clătire. 

9 Detergenţi pentru 

gemuri si oglinzi  
Să asigure acţiunea 

de degresare si 

curăţare a gemurilor 

şi suprafeţelor 

vitrate.Să fie 

parfumat, să aibă 

conţinut ridicat de 

alcool izopropilic, 

minim 15% 

Să nu atace 

garniturile din 

cauciuc, plastic sau 

vopsea de orice 

natură 

Să poată fi utilizat la 

ştergerea carcaselor 

şi monitoarelor de 

calculator.Să aibă 

conţinut de alcool 

izopropilic 15%. 

 10 litri 

 

 

10 Soluţie pentru 

curăţat mobilier  
Să asigure îngrijirea 

şi curăţarea cu 

uşurinţă a prafului şi 

a murdăriei 

Să protejeze 

mobilierul din lemn 

de petele de apă. 

Să asigure un luciu 

strălucitor 

Să asigure un miros 

plăcut timp 

îndelungat.Flacon 

300ml, miros floral, 

efect antistatic.  

  20 buc 

 

 

 

11 
 

Soluţie profesională 

pentru 

îndepărtarea 

petelor tip Johnson 

Diversey Sa fie 

specializate pe tipuri 

de pete; 

Flacon cu 

 

5 litri  

 

 



pulverizator/ spray; 

Se ataşează fişa 

tehnică a produsului  

12 Pastile odorizante 

pişoar 
Gramaj:20g/pastilă. 

Ambalate individual. 

 

100 buc. 

 

 

13 Odorizant spray 

cameră  
Flacon cu 

pulverizator/ spray, 

cu miros placut, 

floral/fructe. 

 

15 buc 

 

 

14 Aparat electric 

odorizare camera 

cu  rezerve.  

 20 buc 

 

 

15 Saci menaj 120 litri 

70x110mm, 

regeneraţi. 

 550 role 

 

 

 

16 Saci menaj 35 litri 

48x65cm, regenerati  

 300 role   

17 Capace WC  
Alb,din 

polipropilena.  

 10 buc 

 

 

 

18 Capace WC cu folie  6 buc  

19 Rezerva folie capac 

WC 

 6 rola  

Total produse fara TVA  

Total produse cu TVA  

TOTAL GENERAL ( produse + servicii) fara TVA  

TOTAL GENERAL (produse + servicii) cu TVA  

 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru 

(numelepers autoriz)                             (  functia ) 

şi în numele ____________________________________. 

(denumirea/numele ofertantului)_______________( semnătura) 



 

Formularul  nr. 14 

 

OFERTANTUL                          Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

______________________      nr. _________ / __ . __ . 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre _______________________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante şi adresa completa) 

 

 

 

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  

___________________________________ noi ____________________________ 

(denumirea contractului de achizitie publica)         (denumirea/numele ofertantului) 

va transmitem alaturat urmatoarele: 

 

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, continand, în original şi intr-un numar de _____ copii: 

a) oferta pentru:____________________________________; 

b) documentele care insotesc oferta: 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare şi va satisface cerintele. 

 

Data completarii __ . __ . 2013 

 

Cu stima, 

 

Operator economic, 

 

___________________ 

(semnatura autorizata) 



 

Formular nr. 15 

 

BANCA 

___________________ 

(denumirea) 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 

pentru participare 

cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

 

Către ___________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 

(denumirea contractului de achiziţie publica) 

noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________, 

(denumirea băncii)                                                                                             (adresa băncii) 

ne obligam fata de _____________________________________ sa plătim suma de 

(denumirea autoritatii contractante) 

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aibă obligatia de a-si 

motiva cererea respectiva, sau conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate, 

 cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei 

este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile următoare:  

 a) ofertantul _________________(denumirea, numele)_________ si-a retras oferta in  

perioada de valabilitate a acesteia;  

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___(denumirea)_________________  

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum, nu  

mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;  

 c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _________________ (denumirea) 

____________ a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de  

valabilitate a ofertei; 

 

 

Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________. 

 

Parafata de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 

(semnătura autorizata) 



 

OPERATOR ECONOMIC       Formularul nr. 16 

 
 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 

I. Date de identificare a întreprinderii 

a. Denumirea întreprinderii: 

b. Adresa sediului social: 

c. Cod unic de înregistrare: 

d. 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. 

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 
1 

 

Exerciţiul financiar de referinţă 
2
 

Numărul mediu anual de 

salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 

(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) 

1 -  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 



 

Formularul  nr. 17 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

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 

anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 

anuală netă (mii 

lei / mii euro) 

Active totale (mii 

lei / mii euro) 

1. Datele
1
 întreprinderii 

solicitante sau din situaţiile 

financiare anuale consolidate 

(se vor introduce datele din 

tabelul B1 din secţiunea B
2
 

   

2. Datele cumulate în mod 

proporţional ale tuturor 

întreprinderilor partenere, dacă 

este cazul (se vor introduce 

datele din secţiunea A) 

   

3. Datele cumulate ale tuturor 

întreprinderilor legate
 
(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    

 
1 -  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 

2 - 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. 



 

Formularul nr. 18  

Tert sustinator financiar 

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

(denumirea)                                                

ANGAJAMENT 

privind sustinerea financiara 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Catre, ................................................................................ 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

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

(denumirea contractului de achizitie publica), noi .......................(denumirea tertului sustinator 

financiar), avand sediul inregistrat la .................. (adresa tertului sustinator financiar), ne obligam, 

in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia ................ (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare 

pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta/acestia conform 

ofertei prezentate si contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si 

autoritatea contractanta. 

Acordarea sustinerii financiare nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia 

celor care au fost incluse in propunerea financiara. 

 

Noi, ............................................ (denumirea tertului sustinator financiar), declaram ca 

intelegem sa raspundem fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii 

asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), in baza contractului de 

achizitie publica si pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 

economici) a primit sustinerea financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, 

definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.  

Noi, ..................... (denumirea tertului sustinator financiar), declaram ca intelegem sa 

renuntam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fata de 

autoritatea contractanta, cat si fata de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanti), 

care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau totala, sau la executarea cu intarziere sau in 

mod necorespunzator a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea tertului sustinator financiar), declaram ca 

intelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a 

nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament. 

Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile 

art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, care da dreptul 

autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii 

care decurg din sustinerea financiara acordata  ..............................................................  (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completarii,     Tert sustinator, 

(semnatura autorizata) 



 

Formularul nr.  19  

 

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind sustinerea tehnica si profesionala 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
Catre, .............................................. 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

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

contractului de achizitie publica), noi ............. (denumirea tertului sustinator tehnic si 

profesional), avand sediul inregistrat la .......... .............(adresa tertului sustinator tehnic si 

profesional), ne obligam, in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia.............. 

(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice si profesionale 

necesare pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta/acestia, 

conform ofertei prezentate si contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat intre 

ofertant si autoritatea contractanta. 

Acordarea sustinerii tehnice si profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu 

exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara. 

In acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la 

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

tehnice si/sau profesionale de ................................................ 

..................................................................necesara pentru indeplinirea integrala, reglementara si la 

termen a contractului de achizitie publica. 

Noi, ....................... (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca 

intelegem sa raspundem, in mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea 

oricarei obligatii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori 

economici), in baza contractului de achizitie publica, si pentru care ................ (denumire 

operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit sustinerea tehnica si profesionala 

conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea 

beneficiului de diviziune sau discutiune. 

Noi, .................. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca 

intelegem sa renuntam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, 

atat fata de autoritatea contractanta, cat si fata de ................. (denumire ofertant/grupul de 

ofertanti), care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau totala, sau la executarea cu intarziere 

sau in mod necorespunzator a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram 

ca intelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a 

nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament. 

Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile 

art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, care da dreptul 

autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii 

care decurg din sustinerea tehnica si profesionala acordata .............................................................. 

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

Data completarii,       Tert sustinator, 

 (semnatura autorizata)    

 


