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Modele de formulare 

 

 

 

 FORMULARUL 1: Declaratie privind evitarea conflictului de interese 

FORMULARUL 2:  Declarație pe propria răspundere privind respectarea documentației 

tehnico-economice în elaborarea ofertei tehnice 

 FORMULARUL 3 : Graficul fizic si valoric de executie a lucrarii 

 FORMULARUL 4:  Fisa tehnica echipament 

FORMULARUL 5:    Declaratie acceptare conditii contractuale 

 FORMULARUL 6: Declaratie privind sanatatea, protectia muncii si mediului 

FORMULARUL 7:    Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv  

FORMULARUL 8:  Formular de oferta lucrari 

ANEXA OFERTA: Anexa formular oferta  

FORMULARUL 9:   Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari  

 FORMULARUL 10: Declaratie privind lista asociatilor si partea/partile din   

                contract care sunt indeplinite de acestia   

FORMULARUL 11: Model Acord de asociere  

FORMULARUL 12: Model declaratie subcontractanti  

FORMULARUL 13: Model Acord de subcontractare 

 FORMULARUL 14:  Imputernicire pentru semnatarul ofertei 

 FORMULARUL 15:  Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate in 

ultimii 5 ani 

 FORMULARUL 16:  Scrisoare inaintare oferta 

 FORMULARUL 17:  Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor 
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FORMULARUL 1 

 

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT/SUBCONTRACTANT 

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

(denumirea/numele) 

  

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 13, 14, 15 din Ordonanta de  

urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea 

 neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a  

fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si  

completarile ulterioare 

  

   Subsemnatul(a), ......................, in calitate de .........................................., referitor la procedura 

................................................., declar pe propria raspunde, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa 

cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 13, 14, 15 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute 

in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

   Subsemnatul(a), .........................., declar ca voi informa imediat ......................... daca vor 

interveni modificari in prezenta declaratie. 

 

   De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 

ca ............................ are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice 

informatii suplimentare. 

 

   Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

 

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

(numele si functia persoanei autorizate) 

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

(semnatura persoanei autorizate) 

  

   

Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de 

atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi/ lideri de asociaţie sau asociaţi/subcontractanti 
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FORMULARUL 2 

 
 

 Declarație pe propria răspundere privind respectarea documentației tehnico-

economice în elaborarea ofertei tehnice 

 

Subsemnatul ................................., în calitate de reprezentant legal al ..............................declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în elaborarea ofertei 

tehnice pentru achiziția Contract de realizare lucrări de demolare, extindere, reabilitare, dotare cu 

echipamente și utilaje cu montaj a obiectivului de finanțare, dar și a lucrărilor aferente organizării 

de șantier am respectat în totalitate documentația tehnico-economică. 

 

 

Prezenta declarație este valabila __________________________  zile.  

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)  

  

Data completării____ /_ _/ ________  

  

Operator economic,  
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FORMULARUL 3 

 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

 

 

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARII 

 

Nr.crt. 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul … 

 

 

Luna 

  1 2  … … 

  fizic 

% 

val fizic 

% 

val fizic 

% 

val fizic 

% 

val fizic 

% 

val 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

.... 

Obiect 01 

Categoria de lucrari: 

__________________ 

Obiect 02 

Categoria de lucrari: 

__________________ 

Obiect .... 

Categoria de lucrari: 

__________________ 

          

 

 

 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

………………………………………,  

(nume, prenume si semnatura),  

 

in calitate de ……………………………… legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

…………………………………… (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 4 

 

                                                                                                                                                               OBIECTIV 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

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

          (denumirea)  
 

 

 

FISA TEHNICA Nr. ........ 

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.) 

Utilajul, echipamentul tehnologic, bunul reprezentand dotari: ...................... (denumirea) 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

Specificatii tehnice impuse  

prin Caietul de sarcini 

Corespondenta 

propunerii 

tehnice cu 

specificatiile 

tehnice 

impuse prin 

proiectul 

tehnic      

 

 

Producator 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici si functionali                       

………………………………………………………… 

  

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 

exploatare 

…………………………………………………………………… 

  

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

………………………………………………………… 

  

4. Conditii de garantie si postgarantie                    

……………………………………………………………… 

  

5. Alte conditii cu caracter tehnic                        

………………………………………………………………… 

  

 

 

     Data: [ZZ.LL.AAAA] 

………………………………………,  

(nume, prenume si semnatura),  

 

in calitate de ……………………………… legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

…………………………………… (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 5 

 

 

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE  

 

 

Subsemnatul ……………………………………………… (nume si prenume in clar persoana 

autorizata), reprezentant imputernicit al …………………………………………………………... 

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii declar ca 

sunt de acord cu toate clauzele contractuale obligatorii impuse in cadrul prezentei proceduri de 

atribuire………………………………………………………………. si ne obligam sa respectam 

toate obligatiile mentionate in continutul acestora.  

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

 

…………………. 

(nume, prenume si semnatura),  

 

L.S. 

 

 
in calitate de ……………………………… legal autorizat sa semnez oferta pentru si in 

numele …………………………………… (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 6 

 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI IN PRIVINTA 

SANATATII,  PROTECTIEI MUNCII SI PROTECTIEI MEDIULUI 

 

  

 

Subsemnatul ……………………………………………… (nume si prenume in clar persoana 

autorizata), reprezentant imputernicit al …………………………………………. (denumirea 

operatorului economic), cu sediul in (adresa completa, inclusiv datele de contact) 

………………………………………………………………………………, declar pe propria 

raspundere ca ma angajez sa execut lucrarile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate 

cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si de protectie a 

mediului care sunt in vigoare in Romania. 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile 

referitoare la conditiile de munca, de protectie a muncii si de protectie a mediului si am inclus 

costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

………………………………………,  
(nume, prenume si semnatura),  

 

L.S. 

 

in calitate de ……………………………… legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

…………………………………… (denumirea/numele operatorului economic 
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FORMULARUL 7 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

 

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV 

Nr. 

crt. 

Nr.cap./subcap. 

deviz general 

Denumirea capitolelor de 

cheltuieli  

Valoarea cheltuielilor/obiect  

exclusiv TVA 
din care C+M 

 lei  euro  lei  euro 

0 1 2 3 4 5 6 

I 

 

1. 

2. 

… 

 

II. 

… 

      

Total valoare 

(exclusiv TVA)  

    

Total general exclusiv TVA     

Taxa pe valoare 

adaugata  

    

Total general (inclusiv TVA)      

 

………………………………………,  

(nume, prenume si semnatura),  

in calitate de ……………………………… legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele …………………………………… 

 (denumirea/numele operatorului economic 
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FORMULARUL 8 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

 

 

OFERTA 

 

Catre: ……………………………………………………………. 

          …………………………………………………………….. 

Examinand documentele achizitiei – Specificatii tehnice, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

………………………… (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile 

si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata,  “Realizare lucrări construcții și dotări DOX 

aparthotel” in cadrul proiectului finantat prin P.O.R. : “DOX – green & smart aparthotel” Cod 

SMIS 2014+: 110217 

 pentru suma de ………………………………LEI,  reprezentand …………………EURO, (suma in 

litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga TVA in 

valoare de ………………………… LEI(suma in litere si in cifre, precum si moneda), reprezentand 

…………………EURO. 

 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai 

curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul 

de executie anexat, in ……………………… (perioada in luni calendaristice, in litere si in cifre). 

 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ……… zile, (durata in litere si 

cifre) respectiv pana la data de ……………………, si ea va ramane obligatorie pentru noi 

(ziua/luna/anul) si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia mai sus 

mentionata 

 

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui 

un contract angajant intre noi. 

 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita. 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

………………………………………,  

(nume, prenume si semnatura),  

 

L.S. 

in calitate de ……………………………… legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

…………………………………… (denumirea/numele operatorului economic) 
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OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

 

 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA LUCRARI 

 

1 Valoarea maxima a lucrarilor executate de 

subcontractant (% din pretul total ofertat) 

 

2 Garantia de buna executie va fi constituita sub 

forma ..............................................................., 

in cuantum de(.............% din valoarea contractului 

fara TVA): 

 

3 Perioada de garantie de buna executie 

(min 60  luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  

(numarul de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de incepere a lucrarilor pana la data 

inceperii executiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a 

lucrarilor (numarul de zile calendaristice de la data 

semnarii contractului) 

 

6 Penalizari pentru intarzieri la termene intermediare 

si la termenul final de executie (% din valoarea care 

trebuia sa fie realizata) 

 

7 Limita maxima a penalizarilor 

(% din pretul total ofertat) 

 

8 Limita minima a asigurarilor 

(% din pretul total ofertat) 

 

9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 

calendaristice) 

 

10 Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata 

lunare (garantii, avansuri ) 

 

 

………………………………………,  

(nume, prenume si semnatura),  

 

L.S. 
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FORMULARUL 9 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

 

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI 

Devizul-oferta al obiectului ______________ 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Categorie de lucrari 

Eligibile/neeligibile 

Valoarea 

(exclusiv 

T.V.A) 

   

din care (dupa caz) 

Operatorul 

economic/ 

conducatorul 

(liderul 

asociatiei) 

 

asociatul 

1 

asociatul 

… 

subcontractantul 

1 

subcontractantul 

… 

LEI EURO 

     

0 1 2  3 4 5 6 7 

I. 

 

 

 

1. 

2. 

… 

 

(ex.)Cladiri si constructii 

speciale, instalatii aferente 

constructiilor si retelelor de 

utilitati in incinta 

Ts Terasamente 

C Constructii 

… ……………. 

Montaj utilaje tehnologice, 
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II. 

 

 

inclusiv retelele aferente 

TOTAL I 

Procurare 

- Utilaje si echipamente 

tehnologice, cu montaj 

- Utilaje si echipamente de 

transport 

TOTAL II  

Total valoare 

(exclusiv TVA) lei 

      

   Total valoare  

(excluisv TVA)  euro 

      

Total (inclusiv TVA) lei  

Total (inclusiv TVA) euro 

       din care TVA  euro 

 

    Operator economic,    

……………………….  

                                            (semnatura autorizata) 

 

 



 
Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 
Prioritatea de investiții 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

Titlul proiectului: „DOX – green & smart aparthotel” Cod SMIS 2014+: 110217 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
 

 

FORMULARUL 10 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

 

    DECLARATIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE ACESTIA  

   Subsemnatul ……………………………………………… (nume si prenume in clar persoana autorizata), reprezentant imputernicit al 

…………………………………………. (denumirea operatorului economic), cu sediul in (adresa completa, inclusiv datele de contact) 

………………………………………………………………………………, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 

publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.  

    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul 

…………………………………………………………………………………………………….  are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 

confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 

declaratie.  

    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor 

autorizati ai beneficiarului privat……………………………………………………..cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea 

noastra.  

Nume entitate legala (asociat ) 
Activitati din 

contract 

Valoarea 

aproximativa 

% din 

valoarea 

contractului 

Adresa 
Acord asociat cu specimen 

semnatura 

Liderul asociatiei 

      

Asociat  1 

      

Asociat  2 
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Nume entitate legala (asociat ) 
Activitati din 

contract 

Valoarea 

aproximativa 

% din 

valoarea 

contractului 

Adresa 
Acord asociat cu specimen 

semnatura 

      

.... 

Se va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare asociat. 

 

 

 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

………………………………………,  

(nume, prenume si semnatura),  

in calitate de ……………………………… legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele …………………………………… (denumirea/numele 

operatorului economic) 
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FORMULARUL 11 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie  

 

 

    

1. Partile acordului: 

 

Societatea Comerciala ……………………………………………………, cu sediul in 

……………………………………………………………, telefon/fax ……………, numar de 

inmatriculare ……………, cod identificare fiscala ……………, cont bancar (trezorerie, banca) 

……………………………………………………, reprezentată prin 

…………………………………… (denumirea conducatorului), functia ……………, in calitate 

de ……………………………… 

si 

Societatea Comerciala ……………………………………………………, cu sediul in 

……………………………………………………………, telefon/fax ……………, numar de 

inmatriculare ……………, cod identificare fiscala ……………, cont bancar (trezorerie, banca) 

……………………………………………………, reprezentată prin 

…………………………………… (denumirea conducatorului), functia ……………, in calitate 

de ……………………………… 

 

2. Obiectul acordului: 

 

2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati: 

a) participarea la procedura de achizitie organizata de 

……………………………………………………………………………………………………

………………………..                           pentru atribuirea contractului  

………………………………………………………………………………………………………….in 

cadrul proiectului …………………………………………………………………………… 

 b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca 

fiind castigatoare.  

        

2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

2.1 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de 

achizitie publica este: 
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1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de 

asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv: 

 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

3. Durata asocierii: 

 

3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii 

procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului 

(in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie). 

  

4. Conditiile de administrare si conducere a asocierii: 

 

4.1 Se imputerniceste SC..............................., avand calitatea de lider al asocierii pentru 

intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea 

constituita prin prezentul acord.  

4.2 Se imputerniceste SC..............................., avand calitatea de lider al asocierii pentru 

semnarea contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul 

acord (in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie). 

 

5. Incetarea acordului de asociere: 

 

5.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul; 

b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din 

acord; 

c) alte cauze prevazute de lege. 

 

6. Comunicari: 

 

6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa 

la adresa/adresele ........................................................................ 

6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare. 

 

7. Litigii: 

 

7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor 

fi solutionate de catre instanta de judecata competenta. 
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8. Alte clauze: 

 

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

 

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de ......... exemplare, cate ............... pentru fiecare 

parte, astazi ...................................., data semnarii lui. 

 

 

ASOCIAT 1, 

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

 

ASOCIAT 2, 

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

Nota: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa in functie de 

cerintele specifice ale obiectului contractului/contractelor 
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FORMULARUL 12 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

 

 

 

 

MODEL DECLARATIE SUBCONTRACTANTI 

LISTA  

CU SUBCONTRACTANTII  

SI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

Subsemnatul ……………………………………………… (nume si prenume in clar persoana 

autorizata), reprezentant imputernicit al …………………………………………. (denumirea 

operatorului economic), cu sediul in (adresa completa, inclusiv datele de contact) 

………………………………………………………………………………, declar pe propria 

raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de 

mai jos sunt reale. 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire/nume 

subcontractant 

 

Datele de recunoastere 

ale subcontractantilor 

 

Specializare Partea/partile din 

contract ce urmeaza a 

fi subcontractate 

     

     

     

     

     

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

………………………………………,  

(nume, prenume si semnatura),  

 

L.S. 

 

in calitate de ……………………………… legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

…………………………………… (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 13 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

 

 

 

MODEL ACORD SUBCONTRACTARE 

 

Nr. ……… / ……………… 

 

 

La contractul nr…../……….. ce se va incheia cu Beneficiarul 

privat………………………………………………………………………………privind 

executie………………………………………………………………………………………………..i

n cadrul proiectului…………………………………………………………………                                                              

 

1. Parti contractante: 

 

Intre  

 

Societatea Comerciala ……………………………………………………, cu sediul in 

……………………………………………………………, telefon/fax ……………, numar de 

inmatriculare ……………, cod identificare fiscala ……………, cont bancar (trezorerie, banca) 

……………………………………………………, reprezentată prin 

…………………………………… (denumirea conducatorului), functia ……………, denumita in 

cele ce urmeaza contractant general 

 

si 

 

Societatea Comerciala ……………………………………………………, cu sediul in 

……………………………………………………………, telefon/fax ……………, numar de 

inmatriculare ……………, cod identificare fiscala ……………, cont bancar (trezorerie, banca) 

……………………………………………………, reprezentată prin 

…………………………………… (denumirea conducatorului), functia ……………, denumita in 

cele ce urmeaza subcontractant. 

 

2. Obiectul contractului: 

Art.1. Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract sunt: ……………… 

Art.2. Valoarea lucrarilor de la art.1 este de: ………………………lei fara TVA/euro fara TVA  si 

este conform ofertei prezentate de subcontractant (lucrari, produse, servicii) 

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:            

- in termen de ……… zile de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de 

subcontractant pentru lucrarile executate, contravaloarea lucrarilor executate in perioada respectiva.              
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Art.4. Durata de executie a lucrarilor ce fac obiectul prezentului este in conformitate cu contractul, 

esalonat conform graficului anexa la contract. 

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ……… luni si incepe de la data semnarii procesului 

verbal incheiat la terminarea lucrarilor.                                                        

Art.6. Contractantul general va preda subcontractantului documentatia completa verificata cu 

dispozitiile legale. 

 

 

3. Alte dispozitii: 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a lucrarilor si neincadrarea din vina 

subcontractantului in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului 

privat, subcontractantul va plati penalitati de ……% pe zi intarziere din valoarea lucrarilor 

nerealizata la termen. 

                    

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3, contractantul general va plati penalitati 

de ……% pe zi intarziere la suma datorata. 

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe 

care contractantul le are fata de beneficiarul privat conform contractului  

…………………………………………………………………………………………………………in cadrul 

proiectului …………………………………………………………………………… 

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, 

litigiile se vor solutiona pe cale legala. 

 

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

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

              (contractant)                                                                        (subcontractant)   
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FORMULARUL 14 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

 

 

IMPUTERNICIRE 

 

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta este 

autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului. 

Imputernicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul tarii in care 

ofertantul este inregistrat si trebuie sa poarte atat semnatura celui care imputerniceste cat si 

semnatura celui imputernicit. O traducere autorizata in limba romana va insoti orice imputernicire 

intr-o alta limba. 

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul economic, 

trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de 

semnatura ai partenerilor. 

 

 

 

Imputernicirea (imputernicirile) se ataseaza acestui formular. 

 

 

 

 

Numele in clar: ……………………………………………………………………… 

 

Semnatura: ………………………………………………………………………….. 

 

In calitate de: ……………………………………………………………………….. 

 

Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ……………………………… 

                                                                              (denumire/nume operator economic) 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 
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FORMULARUL 15 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI și 

SERVICII SIMILARE EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI  

  

  

  

Subsemnatul,………………………………………………………………….reprezentant/

 împuternicit  al …………………….………………………………………………………… 

 (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 

achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și 

documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din 

prezenta declarație.  

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai DOX COMPANY SRL, cu privire la 

orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.  

  

Data completării____ /_ _/ ________  

  

  

                                                             Operator economic,  

  

(semnătura autorizată)  
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Anexa 1 la Formular nr. 15   

  

  

LISTA Principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani  

  

Nr. 

crt  

Obiectul 

contractului  

Denumirea 

beneficiarului  

Calitatea 

executantului  
1)  

Prețul total al 

contractului  

Procent 

executat 

%  

Perioada de 

derulare 2)  

  1  2  3  4  5  6  

1.              

2.              

              

  

  

  

  

  

Data completării __/__ _/ __________   

  

                        Operator economic,  

(semnătura autorizată)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 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. 

 2Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului de lucrări  
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FORMULARUL 16 

Inregistrata la adresa aleasa pentru depunerea ofertelor de  beneficiarul privat 

(………………, Romania) 

Nr. ………/……………… 

Ora: ……… 

 

OFERTANTUL: ………………………… (denumirea/numele) 

Adresa: …………………………………... 

Telefon: ………………………………….. 

Fax: ………………………………………. 

E-mail: …………………………………… 

 

SCRISOARE DE INAINTARE OFERTA 

 
Către,  

    SC DOX COMPANY  SRL,  

    Municipiul Târgu Mureș, România, Str. Tudor Vladimirescu nr. 45, județul Mureș 

 

 

 

Ca urmare a anunțului publicat pe pagina web www.fonduri-ue.ro în data de ..........................., privind 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare (denumirea contractului de achiziție), noi 

(denumirea/numele operatorului economic) va transmitem alăturat următoarele:         

  1. plicul (coletul) sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, 1 (un) exemplar în original:  

       a) oferta; 

       b) documentele care însoțesc oferta.  

   Avem speranța ca oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.   

 

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

         

                                                                    OPERATOR ECONOMIC 

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

                                                                        (semnătura autorizată) 
 
 
 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
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FORMULARUL 17 

 
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

privind perioada de garanție acordată  

  

Subsemnatul……………………………………………………..…………..(nume, prenume, 

funcție), reprezentant legal/ împuternicit al ……………………………………………..(denumirea 

și sediul ofertantului); declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că pentru contractul de realizare lucrări de construcții, dotare cu echipamente și utilaje cu 

montaj a obiectivului de finanțare, dar și a lucrărilor aferente organizării de șantier în cadrul 

proiectului DOX – green & smart aparthotel” Cod SMIS 2014+: 110217, perioada de garanție 

acordată este de _____luni calendaristice.  

  

  

Data completării ____/_ __/ ________   

  

  

Operator economic,  

  

                          (semnătura autorizată)  

 


