
FORMULARE
CUPRINS

 Formular nr. 1 Declaraţie privind neancadrarea la prevederile Art. 180 din OUG 34/2006;
 Formular nr. 2 Declaraţie privind neancadrarea la prevederile Art. 181 din OUG 34/2006;
 Formular nr. 3 Declaraţie privind neancadrarea la prevederile Art.   15 din OUG 66/2011;
 Formular nr. 4 Declaraţie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani;
 Formular nr. 5A Angajament ferm privind susţinerea economic şi financiară;
 Formular nr. 5B Declaraţie terţ susţinător economic şi financiar;
 Formular nr. 7 Declaraţie privind capacitatea tehnică – Lista principalelor lucrări executate;
 Formular nr. 8 Declaraţie privind dotarea tehnica de care dispune ofertantul pentru proiectarea de

lucrari;
 Formular nr. 9 Declaraţie privind utilajele si echipamentele  tehnice de care dispune ofertantul

pentru executia de lucrari;
 Formular nr. 10 Declaraţie privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul pentru

proiectarea de lucrari;
 Formular nr. 11 Declaraţie privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul pentru

executia de lucrari;
 Formular nr. 12 Model de Curriculul Vitae (CV);
 Formular nr. 13 Declaraţie de disponibilitate si angajament;
 Formular nr. 14 Declaraţie privind personalul angajat de care dispune ofertantul pentru executia de

lucrari;
 Formular nr. 15A Angajament ferm privind susţinerea tehnică si/sau profesionala a ofertantului
 Formular nr. 15B Declaraţie terţ susţinător tehnic si/sau professional;
 Formular nr. 16 Declaraţie  privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de

subcontractanţi şi specializarea acestora;
 Formular nr. 17 Acordul de asociere;
 Formular nr. 18 Scrisoare de înaintare;
 Formular nr. 19 Împuternicire;
 Formular nr. 20 Formular de ofertă si Anexa;
 Formular nr. 21 Organizarea lucrarilor;
 Formular nr. 22 Caracteristici tehnice ale ofertei;
 Formular nr. 23 Metodologia de realizare a proiectarii si lucrarilor;
 Formular nr. 24 Resurse umane si material;
 Formular nr. 25 Program de proiectare si executie;
 Formular nr. 26 Declaraţie privind respectarea documentatiei de atribuire si a clauzelor

contractuale;
 Formular nr. 27 Declaraţie privind respectarea cerintelor legale privind protectiei mediului;
 Formular nr. 28 Declaraţie privind respectarea condiţiilor de muncă şi securitate în muncă;
 Formular nr. 29 Declaratie privind indeplinirea cerintelor de calificare din documentatia de

atribuire,



Formularul nr. 1
Operator Economic

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind eligibilitatea, prin neîncadrarea în situaţiile prevăzute la Art. 180 din
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 34/2006

Subsemnatul,___________________________ reprezentant împuternicit al
_____________________________________________________________________,

(denumirea/numele si 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 in 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, aprobată cu modificări
şi completări 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
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

Data completării

…………………

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată

Formularul nr. 2



Operator Economic
_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la Art. 181 din
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 34/2006

Subsemnatul(a)..................................................................., în calitate de ofertant la procedura
de.......................................................................................pentru achiziţia de
..........................................................................., la data de ...................., organizată de
............................................................., declar pe proprie răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de un  judecător-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 şi/sau în ţara în care sunt stabilit;

c) nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale în ultimii 2 ani, din motive
imputabile mie, şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor mei;

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) înţeleg să nu prezint informaţii false în scopul demonstrării îndeplinii criteriilor de calificare
şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

…………………
Operator economic,

_________________
(semnatura autorizată)



Formularul nr. 3
Operator Economic

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese aşa cum sunt
descrise în art. 15 din OUG nr.  66/2011

Subsemnatul(a)..................................................................., în calitate de ofertant la procedura de
achiziţie de ..........................................................................., la data de ...................., organizată de
............................................................., declar pe proprie răspundere că:

- nu am nici un fel de legătură cu structurile acţionariatului beneficiarului;
- nu deţin acţiuni la o altă societate participantă la acelaşi tip de achiziţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

…………………
Operator economic,

_________________
(semnatura autorizată)



Formularul nr. 4
Operator Economic
..........................
(denumirea)

Declaraţie privind media globală a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani

Fiecare ofertant şi fiecare membru al asocierii va completa acest formular

Cifra de afaceri globală pentru ultimii 3 ani

Anul
Valoare
Moneda

Curs de schimb Echivalent LEI

Media anuală a cifrei de afaceri

Informaţiile furnizate trebuie să facă referire la cifra de afaceri anuală a ofertantului sau a
fiecărui membru al asocierii pentru fiecare an financiar încheiat sau în curs. Valorile vor fi
prezentate în lei, la cursul mediu de referinta pentru fiecare an, aferent perioadei solicitate,
publicat de Banca Centrala Europeana.

Data completării, ___________________

OperatorEconomic,
Reprezentant legal sau autorizat

________________________
Semnătură autorizată şi stampilă



Formular nr. 5A

ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară a ofertantului/ grupului de operatori economici

Către, ................................................................................
(denumirea achizitor şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea
contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar),
având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod
ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................
(denumireaofertantului/candidatului/grupului de operatorieconomici) toate resursele financiare
necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi
încheiat între ofertant şi achizitor.

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

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia  .......... (denumireaofertantului/grupului de operatori economici) suma de
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară),
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie
publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm
că înţelegem să răspundem faţă de achizitorul pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate
de ..... (denumire ofertant/grupul de operatorieconomici), în baza contractului de achiziţie
publică şi pentru care ...... (denumireaofertantului/grupului de operatori economici) a primit
susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
achizitor, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător
a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

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

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii
care decurg din susţinerea financiară acordată ..............................................................
(denumireaofertantului/grupului de operatori economici).



Data completării, Terţ susţinător,
(semnătură autorizată şi stampilă)

Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind cifra de afaceri
va fi îndeplinită în întregime de către o singură persoană, respectiv un singur terţ susţinător.



Formular nr. 5B

DECLARAŢIE terţ susţinător economic şi financiar

Terţ susţinător economic şi financiar
..........................
(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................. (denumirea terţului
susţinător economic şi financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind resursele economico-
financiare de care dispun şi care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................(denumirea contractului) sunt
reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de
necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca
obiect..........................................................( obiectul contractului).

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

pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Nr.
crt.

Denumire Valoare Forma de constituire

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră
economico-financiară oferită .............................................. ...................................................
(denumireaofertantului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,
……………….

semnătură autorizată şi stampilă



Formular nr. 7
Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul _________________, reprezentant împuternicit al ______________
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicabilefaptei 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 achizitorul 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 achizitorulului) cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr.
crt.

Obiect
Contract ***)

Denumire
a/nume

beneficiar
/client

Adresa

Calitatea
executantul

ui*)

Preţ contract
sau valoarea

lucrărilor
executate (în

cazul unui
contract  aflat în

derulare)

Procent
îndeplinit

de
Executant

(%)

Perioadă
derulare
contract**)

1
2
...

Data completării, ___________________
OperatorEconomic,

Reprezentant legal sau autorizat
________________________

Semnătură autorizată şi stampilă

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

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractelor de lucrări.



Formular  nr. 8

Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind lista dotarilor tehnice pentru proiectare de lucrari,

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 informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că achizitorul 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
în legatură cu activitatea noastra:

LISTA
cuprinzând dotarile tehnice care vor participa la indeplinirea contractului de proiectare de lucrari,

Nr.
crt.

Denumire dotare U.M. Cantitate Forma de deţinere
Proprietate În chirie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data completării, ___________________
OperatorEconomic,

Reprezentant legal sau autorizat
________________________

Semnătură autorizată şi stampilă



Formular  nr. 9

Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind lista utilajelor si echipamentelor tehnice pentru executia de lucrari,

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 informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că achizitorul 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
în legatură cu activitatea noastra:

LISTA
cuprinzând utilajele si echipamentele tehnice care vor participa la indeplinirea contractului de

executie de lucrari,

Nr.
crt.

Denumire utilaj/echipament U.M. Cantitate Forma de deţinere
Proprietate În chirie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data completării, ___________________
OperatorEconomic,

Reprezentant legal sau autorizat
________________________

Semnătură autorizată şi stampilă



Formular  nr. 10

Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE PRIVIND PROIECTAREA

În tabelul de mai jos se vor înscrie persoanele care vor participa la proiectarea de lucrari

Nr.
Crt.

Numele si
prenumele
persoanei care
va fi angajata in
contract

Functia in cadrul
contractului (cu referire la
denumirile de la “Personal
minim obligatoriu solicitat” in
Fisa de date

Documentele
doveditoare atasate
pentru dovedirea
cerintelor minime de
calificare

Observatii

1.
2.
…
…

Operatorul economic care completează aceste tabele va verifica datele înscrise, astfel
încât acestea să fie în corespondenţă cu CV-urile anexate (să se regăsească in CV-uri).

Data completării, ___________________
OperatorEconomic,

Reprezentant legal sau autorizat
________________________

Semnătură autorizată şi stampilă

Notă: Acest tabel se va completa numai de către Ofertant/liderul de asociatie



Formular  nr. 11
Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE PRIVIND EXECUTIA

În tabelul de mai jos se vor înscrie persoanele care vor participa la executia de lucrari

Nr.
Crt.

Numele si
prenumele
persoanei care
va fi angajata in
contract

Functia in cadrul
contractului (cu referire la
denumirile de la “Personal
minim obligatoriu solicitat” in
Fisa de date

Documentele
doveditoare atasate
pentru dovedirea
cerintelor minime de
calificare

Observatii

1.
2.
…
…

Operatorul economic care completează aceste tabele va verifica datele înscrise, astfel
încât acestea să fie în corespondenţă cu CV-urile anexate (să se regăsească in CV-uri).

Data completării, ___________________
OperatorEconomic,

Reprezentant legal sau autorizat
________________________

Semnătură autorizată şi stampilă

Notă: Acest tabel se va completa numai de către Ofertant/liderul de asociatie



Formular  nr. 12

CURRICULUM VITAE*
FUNCTIA PROPUSA IN PROIECT:

 Nume de familie:
 Prenume:
 Data nasterii:
 Nationalitate:
 Stare civila:
 Studii:
Institutia
[ Data de la – pana la ]

Grade sau Diplome obtinute:

Limbi straine: indicati competenta pe o scara de la 1 la 5 ( 1- excelent, 5- satisfacator)

Limba Citit Vorbit Scris

Membru in asociatii profesionale: (daca este cazul)
Alte aptitudini: (exemplu, calculator etc)
Functia actuala:
Experienta in firma (ani):
Calificari cheie: (Relevante pentru proiect)
Experienta specifica in regiune:

Tara Data: de la – pana la

 Experienta profesionala (se vor mentiona si proiectele elaborate, implementate,
monitorizate, expertizate sau evaluate in coloana “Descriere”)

Data de
la – pana

la

Loc Compania Functia Descriere

 Alte informatii relevante (de exemplu publicatii, participare la seminarii)

 Declar pe proprie raspundere ca acest document  este complet si conform cu realitatea sub
sanctiunea pevederilor legii penale referitor la declaratiile false.



Intocmit: Autorizat de ofertant:
Nume/Prenume Nume/Prenume
Semnatura/Data Semnatura/Data



Formular  nr. 13
Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE SI ANGAJAMENT

Subsemnatul …………………………………….declar ca sunt disponibil să particip la
procedura de achizitie organizată de SC VIDELI SRL Satu Mare, pentru proiectul sus
menţionat, pentru compania……………………………

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar ca
sunt capabil, disponibil si ma angajez să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în
oferta, respectiv ......................................, pe perioada de implicare efectiva in
proiectarea/executia lucrarilor:

De la Până la

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de
faptul că indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât
boală sau forţă majoră, poate atrage după sine anularea contractului.

Nume

Semnătură

Dată



Formular  nr. 14
Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI
AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul..................(numele complet), reprezentant împuternicit al
................................., 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
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 în
legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de .......................................

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012
Personal angajat

Din care personal
de conducere

Data completării, ___________________
OperatorEconomic,

Reprezentant legal sau autorizat
________________________

Semnătură autorizată şi stampilă



Formular nr. 15A
Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale
..........................
(denumirea)

Angajament Ferm
privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului_____________________

Către, ………………………………
Adresa: ……………………….

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

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

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

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

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

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

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

Data ................................ Terţ susţinător,………………………….
(semnătura autorizata şi stampila)

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



Formular nr. 15B
Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale
..........................
(denumirea)

Declaraţie terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea terţului
susţinător), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat pentru îndeplinirea contractului de
achiziţie............................(denumirea contractului) sunt reale.

RESURSELE CAPACITATII TEHNICE SI/SAU PROFESIONALE SUSTINUTE (EX.
EXPERIENTA SIMILARA, ETC)

Nr
.

crt
.

Obiect
Contract ***)

Denumire
a/nume

beneficiar
/client

Adresa

Calitatea
executantulu

i*)

Preţ contract
sau valoarea

lucrărilor
executate (în

cazul unui
contract
aflat în

derulare)

Procent
îndeplinit

de
Executant

(%)

Perioadă
derulare
contract**)

1
2
...

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică
şi/sau profesională oferită.............................................(denumirea ofertantului/ grupului de
operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,
……………….

(semnătură autorizată şi stampilă)
Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind experienţa
similară va fi îndeplinită în întregime de către o singură persoană, respectiv un singur terţ
susţinător.

*) Se precizează resursele tehnice si/sau profesionale sustinute.



Formular  nr. 16
Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul..................(numele complet), reprezentant împuternicit al
………………..................................................................................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa 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
.......................................................................... ……………………………………………………..
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

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

Nr.
Crt.

Denumire subcontractant Partea/părţile din
contract ce urmează
a fi subcontractate

Acord subcontractant
cu specimen de

semnătură

Notă: Dacă nu sunt subcontractanţi se va completa tabelul cu meţiunea „NU ESTE CAZUL”.

Data completării, ___________________
OperatorEconomic,

Reprezentant legal sau autorizat
________________________

Semnătură autorizată şi stampilă



Formular  nr. 17

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participării la procedura de atribuire a contractului

Conform ____________________________________________________________.
Noi, părţi semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achiziţie  “ ___________
__________________________________________________________________”.
Activităţi contractuale ce se vor realiza in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
Contribuţia financiara a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie in comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei:

- liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeşte instrucţiuni de
la investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor
convenite de comun acord.
Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării:

- încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de
asociere;

- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de  participare a
fiecărei părţi pana la data încetării asociaţiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziţie preluate de fiecare asociat
pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociaţiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Data completării: LIDERUL ASOCIATIEI,
______________ __________________

ASOCIAT,
___________________

Data completării ......................
Ofertant/Lider de asociaţie,

….………………………….(numele operatorului economic )
….………………………….(numele persoanei autorizate şi semnătura )



Formular  nr. 18

Înregistrat la sediul achizitorului
Nr. ________/________

OPERATOR ECONOMIC
_____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Ca urmare a invitaţiei/anuntului de participare nr. __________ din _________, prin care
suntem invitaţi/anuntati să prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului
_______________________________________________________________________,

Noi, _________________________________________________, vă transmitem alăturat
coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând 1 exemplar în original şi într-un număr de 3
exemplare in copie:

a) Oferta
b) Documentele care însoţesc oferta

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

Data completării: ________________

Ofertant/Lider de asociaţie,
….………………………….(numele operatorului economic )

….………………………….(numele persoanei autorizate şi semnătura )



Formular nr. 19
Ofertant,
________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul
în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul
Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în
calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe
Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu
B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de …….............................,
la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne
reprezinte la procedura de atribuire ….........................(se va completa cu denumirea
obiectivului), organizată de...................în scopul atribuirii contractului.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice
decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publica.

Denumirea mandantului
S.C. ……………………………… reprezentată legal prin_____________________
(Nume, prenume, funcţie)

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

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



Formular nr. 20

OFERTANTUL
________________________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către,

____________________________________________

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

_______________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să proiectam sis a executăm
___________________________________ (denumirea lucrărilor) pentru suma de
__________________________ RON (suma în litere şi în cifre) plătibilă după recepţia
lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________
RON (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem

serviciile de proiectare cât mai curând posibil, după primirea ordinului de începere şi să
finalizam proiectele de lucrari în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire,
respectiv în ____________________ (perioada în cifre şi litere).
3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem
executia lucrărilor cât mai curând posibil, după primirea ordinului de începere şi să finalizam
lucrările în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire, respectiv în
____________________ (perioada în cifre şi litere).
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
_______________________ zile(durata în litere şi cifre), respectiv până la data
________________________ (ziua/luna/anul)  şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
5. Am înţeles şi consimţim că, 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.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant întrenoi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.

Data completării, ________________
...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură) şi stampilă
L.S.

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



Formular nr. 21

Operator economic
................................

(denumirea/numele)

ORGANIZAREA LUCRARILOR

Ofertantul va furniza cel putin urmartoarele informatii minime:

a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de
amplasamentul in cauza, prin utilizarea de text descriptiv (insotit eventual de planse si/sau
diagrame) care sa prezinte, in special, urmatoarele:
1. Limitele instalatiilor
2. Cladiri
3. Zone de depozitare
4. Accese in santier
5. Lucrari temporare
b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este
cazul)
Ofertantul va demonstra ca facilitatile/instalatiile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in
timp ce lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text
descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame.
Se va prezenta Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru finalizarea investitiei.

Data completării,
OperatorEconomic,
Reprezentant legal sau autorizat

________________________
Semnătură autorizată şi stampilă



Formular nr. 22
Operator economic
................................

(denumirea/numele)

CARACTERISTICI TEHNICE ALE OFERTEI

a) Ofertantul va prezenta fluxul tehnologic identificat in Studiul de fezabilitate pentru procesul
recirculant al apei.
Profilele vor include date hidraulice si cerinte pentru pompare.
b) Ofertantul va prezenta caracteristicile generale ale constructiilor propuse:
1. O descriere generala pentru fiecare dintre ele.
2.  O descriere a instalatiilor care se vor proiecta si executa pentru realizarea investitiei cat si
cele necesare in procesul de productie.
3. Abordarea asupra controalelor pentru procesul de productie propus.
4. Detalii asupra utilajelor si echipamentelor incluse in oferta si necesare finalizarii investitiei cat
si  cele necesare procesului de productie.
5. Detalii despre echipamentul electric de pornire/oprire incluse in oferta.
6.  Ofertantul va demonstra ca etapele propuse in oferta sa, sunt adecvate pentru obtinerea
nivelelor minime functionale si parametrilor de calitate si volum, specificate in cerintele
Achizitorului (Studiul de fezabilitate).
.
Data completării, OperatorEconomic,

Reprezentant legal sau autorizat
_______________________

Semnătură autorizată şi stampilă



Formular nr. 23

Operator economic
................................

(denumirea/numele)

METODOLOGIA DE REALIZARE A PROIECTARII SI EXECUTIA LUCRARILOR

Ofertantul va furniza cele putin urmatoarelor informatii minime:

Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv
descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale Lucrarilor si cel
putin Lista Procedurilor Tehnice de Executie.

Data completării,

OperatorEconomic,
Reprezentant legal sau autorizat

________________________
Semnătură autorizată şi stampilă



Formular nr. 24

Operator economic
................................

(denumirea/numele)

RESURSE UMANE SI MATERIALE

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin
prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar personalul si
echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la proiectarea si executia
lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor
personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Oferta tehnica va fi realizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, atat cu
referire la elaborarea proiectului tehnic si propunerii financiare (Ordin 863/2008), dar si cu
referire la modalitatea de executie a lucrarilor raportate la oricare alte aspecte relevante.

Data completării,
OperatorEconomic,
Reprezentant legal sau autorizat

________________________
Semnătură autorizată şi stampilă



Formular nr. 25

Operator economic
................................

(denumirea/numele)

PROGRAM DE PROIECTARE SI EXECUTIE

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:
Un program pentru proiectare si executie care sa ilustreze succesiunea si derularea in

timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor,
sustinut prin realizarea si depunerea in cadrul ofertei a cate unui Grafic, atat pentru serviciul de
proiectare cat si pentru executia lucrarilor.

Programul va prezenta, in special, urmatoarele:
1. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate.
2. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.
3. Perioadele pentru examinarea documentelor depuse de catre constructor/proiectant, catre
Dirigentia de santier si Consultanta.
4. Secventierea, derularea in timp, tipul si durata testelor necesare.
5. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare
si pentru aprobarea acestora.
6.  Perioadele pentru obtinerea autorizatiilor de constructie inainte de executarea lucrarilor.
7. Etape esentiale

In cazul in care programul prezentat nu include cerintele acestui paragraf, ofertantul va
anexa o diagrama a momentelor critice (grafic de proiectare si executie) care sa reprezinte
programul de proiectare si executie si sa detalieze activitatile relevante, datele, alocarile de
resurse de munca si echipamente, etc. Intrarile planificate ale partenerilor asocierii si sub-
antreprenorilor vor fi evidentiate de asemenea (in termeni de activitati realizate, timp, etc.).

Data completării,

OperatorEconomic,
Reprezentant legal sau autorizat

________________________
Semnătură autorizată şi stampilă



Formular  nr. 26
Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE DE RESPECTARE SI ASUMARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI
DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, APLICABILE EXECUŢIEI CONTRACTULUI DE

PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRĂRI

Subsemnatul, ____________________________, în numele __________________________

Prin prezenta confirm că:
 oferta noastră permite realizarea tuturor obiectivelor de investiţii fără a se depăşi costul

lucrării stabilit în oferta financiară
 am analizat cu toată atenţia necesară cerinţele Documentatiei de atribuire, inclusiv

categoriile de lucrari am intocmit listele de cantităţi de lucrari, şi prin urmare ne asumăm
proiectarea si execuţia obiectivelor de investiţii în integralitatea lor şi considerăm că nu sunt
necesare lucrări suplimentare decât în limita celor ce ar putea să apară pe parcursul execuţiei
lucrărilor datorită unor circumstanţe imprevizibile
 la elaborarea ofertei am ţinut seama de condiţiile climaterice specifice locaţiilor

proiectului, iar tehnologiile de execuţie propuse sunt adaptate condiţiilor climaterice specifice
fiecărei luni calendaristice prezentate în graficul de execuţie
Prin prezenta am luat la cunostință că:
 nici o abatere de la Specificațiile Tehnice nu va fi acceptată de Achizitor.
 nu vom avea dreptul la suplimentarea lucrărilor decât în limita a maxim 0,8% din

valoarea contractului şi numai în măsura în care datorită unor circumstanţe imprevizibile au
devenit necesare pentru îndeplinirea contractului
 nu vom avea dreptul, la o prelungire a Duratei de Proiectare si Execuţie decît şi în

măsura în care terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată de următoarele cauze:
o condiţii climatice nefavorabile excepţionale,
o lipsa imprevizibilă a personalului sau a unor bunuri, datorată unor epidemii sau acţiuni

guvernamentale, sau
o o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Achizitorului,

Personalului Achizitorului sau altor Executanti ai Achizitorului care îşi desfăşoară activitatea pe
Şantier.

Data completării, ___________________
OperatorEconomic,

Reprezentant legal sau autorizat
________________________

Semnătură autorizată şi stampilă



Formular  nr. 27
Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

D E C L A R A T I E
PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR NAŢIONALE DE MEDIU

Subsemnatul ______________________________ reprezentant împuternicit al
________________, str. _______________________________, ____________ în calitate de
ofertant la procedura de achizitie, organizată la data de _______________ de către SC VIDELI
SRL Satu Mare, pentru atribuirea contractului “_____________________________________”,
declar pe proprie răspunedere că mă angajez să proiectez si sa execut lucrările, pe parcursul
îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementările naţionale de mediu şi standardelor UE
în domeniu.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la protecţia mediului şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii în preţul
ofertat.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării, ___________________
OperatorEconomic,

Reprezentant legal sau autorizat
________________________

Semnătură autorizată şi stampilă



Formular  nr. 28
Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

D E C L A R A T I E
PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR REFERITOARE LA CONDITIILE DE

MUNCA, SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Subsemnatul ______________________________ reprezentant împuternicit al
________________, str. _______________________________, ____________ în calitate de
ofertant la procedura de achizitie, organizată la data de _______________ de către SC VIDELI
SRL Satu Mare, pentru atribuirea contractului “_____________________________________”,
declar pe proprie răspunedere că mă angajez să proiectez si sa execut lucrările, pe parcursul
îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi
protecţia muncii, care sunt în vigoare în  Romania, conform prevederilor Legii 319/2006 si nu
numai.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii în preţul ofertat.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării, ___________________
OperatorEconomic,

Reprezentant legal sau autorizat
________________________

Semnătură autorizată şi stampilă



Formular  nr. 29
Operator  economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind indeplinirea cerintelor de calificare  din documentatia de atribuire a contractului

de proiectare si executie de lucrari:

In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Subsemnatul/Subsemnata ___________________________, in calitate de reprezentant
legal al operatorului economic ________________________________________
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului, nr. in Reg. Com, C.U.I.), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice si/sau alte prevederi legale
aplicabile, ca indeplinesc anumite/toate si oricare dintre cerintele de calificare prevazute in
Documentatia de atribuire aferenta obiectivului susmentionat, potrivit Anexei* la prezenta.

De asemenea, declar ca voi depune, la cererea autoritatii contractante, in forma
solicitata de aceasta, in termen de 3 zile lucratoare, certificatele/documentele edificatoare care
probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, in numarul de exemplare solicitate prin
documentatia de atribuire,  intelegand ca lipsa/neprezentarea oricarui document solicitat sau a
numarului de exemplare solicitat, conform Documentatiei de atribuire, respectiv care
corespunde unei cerinte prevazute in Documentatia de atribuire, da dreptul autoritatii
contractante sa considere oferta ca inacceptabila, urmand a o respinge ca atare.

Prezenta Declaratie este valabila pe toata durata de valabilitate a ofertei, conform
Documentatiei de atribuire, contine _____ file, inclusiv Anexa, toate semnate si stampilate in
original, si a fost emisa astazi, _____________, data semnarii sale.

Reprezentat legal
......................................
(nume/prenume în clar)
(data, semnatura  autorizata)
(stampila operatorului economic)

____________________
*)Anexa se intocmeste de ofertant, si cuprinde enumerarea nominala a cerintelor de
calificare pe care ofertantul intelege sa le prezinte declarativ, urmand ca, la cerere si in
termenul prevazut in Documentatie, sa prezinte comisiei de evaluare
documentele/certificatele care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare,
sub sanctiunile prevazute de lege.



ANEXA 1

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de
îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către
autoritatea contractantă (mai jos se vor mentiona toate documentele solicitate, se va
face referire la diferite valori solicitate in documentatia de atribuire etc):

A Situaţia personală:
•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………

C Situaţia economico-financiară:
•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:
•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….



•………………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:
•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

F Standarde de protecţie a mediului:
•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

•………………………….

G. Standarde privind managementul sanatatii si securitatii

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

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte
asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea
cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării
Operator economic,

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

(semnătură autorizată)


