
 
 
 
 

SECŢIUNEA IV- FORMULARE 
 

 

 

 

 

Fiecare operator economic care  participă la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică în calitate de ofertant are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul 
fişei de date şi cuprinse în  prezenta secţiune, completate în mod corespunzător şi semnate de 
persoanele autorizate. 

Formularele trebuie semnate (nume, prenume şi semnătură) şi ştampilate în original, dacă 
nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate. 

 
 
 

Formular 1 Scrisoare de înaintare 

Formular 2 Împuternicire 

Formular 3 Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și 
mijlocii 

Formular A1 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1din 
O.U.G.nr.34/2006 

Formular C Formular oferta financiară 

Formular C1 Centralizatorul Financiar al Activităţilor 

  

 



 
FORMULAR 1 

 
     OFERTANTUL                                                             Înregistrat la sediul autorității contractante 
       .....................                                                                                nr. .......... / .......... 
    (denumirea/numele) 

S C R I S O A R E   D E   Î N A I N T A R E 
Către ...................................................……….......…………………………………………….... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă). 
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea 
procedurii de ____________________(denumire procedura) pentru atribuirea contractului 
_____________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică), 
noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă  
transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ...........................................(tipul, seria/numărul, emitentul), privind garanţia pentru 
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Declaraţia privind încadrarea întreprinderii  în categoria întreprinderile  mici şi  mijlocii (dacă este 
cazul); 

3. Împuternicirea din partea ofertantului pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de 
deschidere a ofertelor, însoţită de copia actului de identitate (dacă este cazul); 

4. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 1 (unu) copie:  
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 

5. Persoana de contact (pentru această procedură) 

Nume   

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

6. Participanţii  la procedura de achiziţie publică şi calitatea acestora: 

Calitatea de 
participant 

Numele operatorului 
economic 

CUI Adresă/Nr. telefon şi fax 

Ofertant     

Ofertant asociat    

Subcontractant    

 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
Data completării ........./………./........……  
Cu stimă, 

Ofertant, 
....................... 

(semnătura autorizată) 
 



 
FORMULAR 2 

Operator economic 
    .......................... 
       (denumirea) 

ÎMPUTERNICIRE 
 
Subscrisa …………………………......................................................., cu sediul în 
…………………………...………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……................., 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 funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la 
procedura de licitație deschisă în scopul atribuirii contractului de achiziţie publică 
…………………………...   
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 
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. 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  
Data completării ............................ 
Ofertant, 
 
........................................................ 
(denumire) 
 
reprezentată legal prin_____________________ 
(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 
 
(Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite) 
 
.............................................. 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 



 
FORMULAR 3 

Operator economic 
________________ 
(denumire/numele) 

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 şi funcţia   …………………………………………………………… 
           (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
   II. Tipul întreprinderii  
 Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
   [ ] Întreprindere autonomă. 
   [ ] Întreprindere parteneră.  
   [ ] Întreprindere legată.  
   III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1  

Exerciţiul financiar de referinţă2 

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) 
Semnatura ..................................................................................... 
                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 
 
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnatură ..........................................                                 Funcţie..................................………… 
 
 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin 
OG 27/2006.    
 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. 



 
FORMULAR  A1 

................………......................                     
(denumirea şi datele ofertantului) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la  art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

 Subsemnatul …….............................., reprezentant legal / împuternicit al operatorului 
economic …............... participant la procedura de atribuire a contractului de …......................., prin 
prezenta, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art.69^1 din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ofertantul, nu are drept membri în 
cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori 
asocoaţi personae care sunt soţ/soţie, rudă sau afin de gradul al patrulea inclusive sau care se află în 
relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit a) O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante SC DRUMURI-PODURI Maramureş SA.  
 Persoanele cu funcţii de decizie in cadrul societatii in ceea ce priveste derularea si finalizarea 

procedurii de atribuire sunt: POPAN-DORCA Gheorghe – Director General, MICLOS Monica – 

Director Economic, CONDRAT Nicolai – Inginer Sef, GABRIEL Rudolf – Sef Serviciu Tehnic, MARINA 

Mihai – Sef Compartiment Juridic, SZASZ Adriana Adela – Sef Compartiment Preturi Licitatii. 

 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. 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    ............................................. 
Numele  şi prenumele semnatarului   .................................................... 
Capacitate de semnătura ............................................... 
Data  ..................................................... 
 
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Noul Cod 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcută unui organ sau instituţii de 
stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
 
      Operator economic 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

   L.S. 
            



 
FORMULAR C 

 ......................................... 
 (denumire ofertant) 
 
 

FORMULARUL DE OFERTA FINANCIARA 
 
Către .................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  .................... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ”Elaborarea documentațiilor pentru 

proiectare, autorizație de construire și obținerea autorizației, documenația de atribuire 

privind achiziţia de lucrări pentru obiectivul: Mansardare Clădire P+E, extindere și amenajare 

spații administrative - Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 99”  pentru suma de ................., 
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor prestate 
/la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda), 
după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Activitate Preț 
 EURO 

Preț 
LEI 

1. Documentație DTAC, PT + DE    

2 Autorizație de construire   

3 Documentație pentru achiziție lucrări (Liste de cantități, 
Caiet de Sarcini, Fișe tehnice, Deviz General, etc) 

  

 Total fără TVA:   

 TVA   

 TOTAL inclusiv TVA   

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 
graficul de timp convenit. 
 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere 
şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/ luna/ anul)  
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
  
   4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 
    5. Precizăm că: 
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
    |_| nu depunem ofertă alternativă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 



 
 
    6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
 
    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 
Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

 
L.S. 

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



 
 
 

FORMULAR C.1 
 
 
 

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL   ACTIVITĂŢILOR 
privind 

Elaborarea documentațiilor pentru proiectare, autorizație de construire și obținerea autorizației, 
documenația de atribuire privind achiziţia de lucrări pentru obiectivul: Mansardare Clădire P+E, 

extindere și amenajare spații administrative - Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 99 
 

 

 

Activitate / Subactivitate Responsabil 
Durata estimată de 
prestare / execuţie 

(zile) 

Preț 
(lei fără TVA) 

 

    

    

    

    

Total servicii   

 
 
Data _____/_____/_____ 
 

Operator economic 
_____________________ 

(denumirea/numele) 
L.S. 

 
 


