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                                                                                                           FORMULAR nr. 1  

 

 

OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele)                                    
 

 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 
împuternicit al ............................................................... (denumirea/ numele şi sediul/ adresa operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la procedura de 
cumparare directa pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică “................................” cu codul de 
identificare ................................(nr. SEAP), sub sancŃiunea excluderii din procedură şi sub sancŃiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de 
UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv că în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei 
instanŃe judecătoreşti, pentru participare la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, pentru 
fraudă şi/ sau pentru spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor 
şi documentelor care însoŃesc oferta, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampilă), în calitate de 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________. (denumire/nume operator economic) 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

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

 
DECLARA łIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUA łIILE PREV ĂZUTE LA ART.181 DIN 

ORDONANłA DE URGENłĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 
împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în calitate de 
ofertant la procedura de cumparare directa pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică “ 
................................” cu codul de identificare ................................(nr. SEAP), sub sancŃiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaŃiile prevăzute la art. 181 din 
OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv că: 

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunŃate de judecătorul-sindic;  
c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în Ńara în care este stabilit;  

c’) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzator toate obligaŃiile contractuale;  
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, 

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională;  

e) nu prezint informaŃii false si prezint informaŃiile solicitate de către autoritatea contractantă, în 
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecŃie. 

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, 
situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare privind eligibilitatea noastră, 
precum şi experienŃa, competenŃa şi resursele de care dispunem. 
ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampilă), în calitate de 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________. (denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAR nr.  4   

OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele)                       

CERTIFICAT 
de participare la licitaŃie cu ofertă independentă 

 
I. Subsemnatul, ..................., reprezentant legal al ................., întreprindere/asociere care va participa la 
procedura de achiziŃie publică organizată de ........................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. 
............ din data de ................., certific prin prezenta că informaŃiile conŃinute sunt adevărate şi complete 
din toate punctele de vedere.  
II. Certific prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  

1. am citit şi am înŃeles conŃinutul prezentului certificat;  
2. consimt descalificarea noastră de la procedura de achiziŃie publică în condiŃiile în care cele declarate se 
dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinŃă;  
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de 
participare, inclusiv în privinŃa termenilor conŃinuŃi de ofertă;  
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înŃelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât 
ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de 
achiziŃie publică sau ar putea oferta, întrunind condiŃiile de participare;  
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faŃă de oricare concurent, fără a 
exista consultări, comunicări, înŃelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
6. oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în ceea ce priveşte 
preŃurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenŃia de a oferta sau nu la respectiva 
procedură sau intenŃia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 
obiectul respectivei proceduri;  
7. oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în ceea ce priveşte 
calitatea, cantitatea, specificaŃii 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, anunŃată de contractor.  
III. Sub rezerva sancŃiunilor prevăzute de legislaŃia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  

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) 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAR nr.  5  

 

DeclaraŃie privind neîncadrarea ofertantului/ candidatului/ subcontractantului/tertului sustinator 
în prevederile art. 69¹ din O.U.G. nr.34/2006 

 

Subscrisa ...................................................................................................., cu sediul în 
str.................................................înregistrată la Oficiul Registrului 
ComerŃului...............................sub.nr....................................CUI....................................reprezentată 
prin........................................................................., în calitate de ............................................................ 
(ofertant/ candidat/ ofertant asociat/ subcontractant) în cadrul procedurii de achiziŃie 
publică...................................................................................................................... organizată de 
..........................................................................., în temeiul art. 69^1 din OUG nr.34/2006, declar pe 
propria răspundere, sub sancŃiunile falsului următoarele: 

- niciunul din membrii consiliului de administraŃie/ organului de conducere sau de supervizare şi/ 
sau niciun acŃionar ori asociat al ......................................................nu are calitatea de sunt soŃ/soŃie, rudă 
sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deŃin funcŃii de decizie în cadrul autorităŃii 
contractante; 

- nici unul din membrii consiliului de administraŃie/organului de conducere sau de supervizare 
şi/sau niciun acŃionar ori asociat al ....................................................nu se află în relaŃii comerciale cu 
......................................., astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr.34/2006, cu 
persoane ce deŃin funcŃii de decizie în cadrul autorităŃii contractante este exclus din procedura de 
atribuire. 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampila), în calitate de 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________. (denumire/nume operator economic)  

 



 

  

      FORMULAR nr. 8 

OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele)                       
 

 

   DECLARA łIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  LUCRARI  EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI  

 

    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  

    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor 
şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraŃie.  

    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai .....................................................,  ..............(adresa 
autoritatii contractante)............................, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră.  

 

 

 

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) 

 

 



 

Nr. Crt. Obiectul Contractului Cod 
CPV 

Denumirea/ 
numele 
beneficiarului/ 
clientului şi adresa 

Calitatea 
ofertant *) 

PreŃ total 
contract 

Procent 
îndeplint de 
ofertant 
(%) 

Perioada de 
derulare a 
contractului 
**) 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

        

1.        

 

2.        

 

________  

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

   **)  Se vor preciza data de începere şi data de finalizare a contractului.  

 

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) 

 



 

 

                                                                                       

     (denumirea/numele) 

 

Formularul 11 - DECLARA łIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALA łIILE, ECHIPAMENTELE 
TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA 
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE / PRESTARE / EXEC UTIE 
LUCRARI  

 

 Subsemnatul_________________________, reprezentant împuternicit al 
.........................................................declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraŃie. 

 

 Subsemnatul ____________________autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate 
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
....................................................................cu privire la  

    (denumirea si adresa autorităŃii contractante) 

orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 

 

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

               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
         

LISTA 

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaŃii şi echipamente tehnice 

 

 

Forma de deŃinere Nr.crt. Denumire 
utilaj/echipament/instalaŃie 

U.M. Cantitate 

Proprietate În chirie Alta 
forma 
detinere 

1.       

2.       

 

Operator economic 

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

     (semnătura autorizată)



 

                                                                                                       

 

 

 



 

      Formularul nr. 15 

FORMULAR DE OFERT Ă 
 

Nume proiect: “................................” 

Cod proiect: ................................ 

Către: .........................................., ..............(adresa autoritatii contractante)............................   

    Domnilor,  

   1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului ............. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în 
documentaŃia aferente proiectului mai sus mentionat, să EXECUTAM .................. (denumirea lucrarilor ), 
pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepŃia 
lucrarilor , la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de .....................................(suma în litere 
şi în cifre, precum şi moneda). 

   2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam lucrarile în 
termen  de timp propus în cadrul ofertei …… zile   

   3. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi 
cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

   4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică, în baza comunicării transmise de 
dumneavoastră prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vom constitui un contract angajant între 
noi.  

   5. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire.  

   6. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care 
o puteŃi primi.  

    Data .../.../...  

 ....................., (ştampila şi semnătura), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)  

 

 

 



 

 

Formularul nr. 17 

OFERTANTUL …….................……......... 

(denumirea/numele) 

Adresa: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: …………………………………… 

 

Înregistrată la sediul:  

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

.........(adresa autoritatii contractante)............ 

Nr. .......... / …………………. 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către:  ........................................., 

 ..............(adresa autoritatii contractante)............................ 

Telefon:  ........................, Fax:  ...............................   

 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ………………publicata pe www.e-licitaŃie.ro, privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari  aferent achizitiei “................................”, având codul 

de identificare ................................, 

Noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanŃia pentru 

participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaŃia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr de 1 copie:  

- documente de calificare  

- propunerea tehnică; 

- propunerea financiară; 

 

Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinŃele dumneavoastră. 

Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 
Cu stimă, 
[Nume ofertant], 
……........................... 
(numele, semnătura autorizată şi ştampila) 
  
 
 



 

FORMULAR nr.19 

 

                                                                               DECLARAŢIE 

                         privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici Şi mijlocii 

     

I. Date de identificare a întreprinderii 
    Denumirea întreprinderii 
    ____________________________________________________________________________ 
    Adresa sediului social 
    ____________________________________________________________________________ 
    Cod unic de înregistrare 
    ____________________________________________________________________________ 
    Numele ºi funcþia 
    ____________________________________________________________________________ 
    (preºedintele consiliului de administraþie, director general sau echivalent) 
    II. Tipul întreprinderii 
    Indicaþi, dupã caz, tipul întreprinderii: 
    |_| Întreprindere autonomã  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaþia 
economico-financiarã a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraþia, fãrã anexa nr. 2. 
    |_| Întreprindere partenerã  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum ºi a fiºelor adiþionale care se vor ataºa la declaraþie  
    |_| Întreprindere legatã  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr. 2, precum ºi a fiºelor adiþionale care se vor ataºa la declaraþie 
    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii* 
______________________________________________________________________________ 
| 1) Exerciþiul financiar de referinþã*               2 )                                         | 
|______________________________________________________________________________| 
| Numãrul mediu anual | Cifra de afaceri anualã netã | Active totale           | 
| de salariaþi        | (mii lei/mii euro)           | (mii lei/mii euro)      | 
|_____________________|______________________________|_________________________| 
|                     |                              |                         | 
|_____________________|______________________________|_________________________| 
|                     |                              |                         | 
|_____________________|______________________________|_________________________                                             
Important: Precizaþi dacã, faþã de exerciþiul |_|  Nu 
    financiar anterior, datele financiare au      |_|  Da (în acest caz se va 
    înregistrat modificãri care determinã              completa ºi se va ataºa o 
    încadrarea întreprinderii într-o altã              declaraþie referitoare la 
    categorie (respectiv microîntreprindere,           exerciþiul financiar 
    întreprindere micã, mijlocie sau mare).            anterior) 
 Semnãtura _________________________________________________________________ 
        (numele ºi funcþia semnatarului, autorizat sã reprezinte întreprinderea) 
    Declar pe propria rãspundere cã datele din aceastã declaraþie ºi din anexe sunt conforme cu 
realitatea.      Data întocmirii ...........................               Semnãtura ................................. 
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege. 
    *2) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaþi, cifra de afaceri anualã netã ºi activele totale sunt cele realizate în ultimul 
exerciþiu financiar raportate în situaþiile financiare anuale aprobate de acþionari sau asociaþi. În cazul întreprinderilor nou înfiinþate 
datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaþi, cifra de afaceri anualã netã ºi activele totale se determinã ºi se declarã pe 
propria rãspundere. 

    



 

 

                                    Formularul 20 -  ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa ......................................................……………............……......…………, 

cu sediul în ..........................................................…………................……...………, 

telefon ………...….…….................... fax ……………........................…, înmatriculată la Registrul 
ComerŃului sub nr. ........................., CUI ....................... , reprezentată legal prin 
…………………….……………....................., în calitate de 
..................………….......………........................................................., împuternicim prin prezenta pe 
................................................................................., domiciliat în  

...................................................................................................................................., identificat cu B.I./C.I. 
seria .......... nr. ........................, CNP ..................................., eliberat de ................................................, la 
data de ............................., având funcŃia de ......................................................., să ne reprezinte la 
procedura de...................................................... ..................................................., organizată de 
..........................  pentru ................................................ ......................................................................... în 
scopul atribuirii contractului de 
................................................................................................................................ 

În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi: 

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

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

2. Să participe în numele subscrisei la licitaŃie şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 
şi/sau în urma desfăşurării licitaŃiei. 

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

4. Să depună în numele subscrisei contestaŃiile cu privire la licitaŃie. 

Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaŃie. 

Notă: Împuternicirea va fi însoŃită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin 
de identitate, carte de identitate, paşaport). 

 Data_________________   Denumirea mandantului 

S.C.  ________________________                       

               reprezentată prin  

__________________________________ 

 

 

 



 

OPERATOR ECONOMIC                                                                     

 

  ____________________  

           (denumirea/numele 

 

 

Formularul  21 - DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITII LOR CONTRACTUALE 

 

 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al …………………………….. (denumirea ofertantului), 

declar ca, in cazul in care vom fi declarati castigatori in cadrul procedurii de atribuire a contractului de 

achizitie publica având ca obiect .................................., la data de ............................., organizată de 

.................., ne vom indeplini toate sarcinile astfel incat sa aducem la indeplinirea in bune conditii a 

contractului, insusindu-ne continutul acestuia. 

 

Data completarii: ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic 

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

            (semnătura autorizată) 

 

 


