
 

 
Anexa 1 din 

Legea nr. 346/2004 
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: 
   [   ] Intreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar 
din situaţia economico-financiară a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, 
fără anexa nr. 2. 
   [   ] Intreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor atasa la 
declaraţie. 
   [   ] Intreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 
  

    
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-intreprindere, intreprindere 
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 intreprinderea) 
 
   Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 
 
   Data întocmirii .................................... 
    
   Semnatura .......................................... 

    ___________  
   1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 29/07/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
   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.  



 

 
 
 

Anexa nr. 2 din 
Legea nr. 346/2004 

 
CALCULUL 

pentru întreprinderile partenere sau legate 
 
    Sectiunile care trebuie incluse, dupa caz:  
   - sectiunea A, daca întreprinderea solicitanta are cel putin o întreprindere partenera (precum si orice fise 
aditionale);  
   - sectiunea B daca întreprinderea solicitanta este legata cu cel putin o întreprindere (precum si orice fise 
aditionale).  
 
    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate  
     

 
Perioada de referinta 

 

 Numărul mediu 
anual de salariaţi 

Cifra medie de afaceri 
anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 

Total active 
(mii lei/mii 

Euro) 

 
1. Datele1) intreprinderii solicitante   
sau din situatiile financiare anuale     
consolidate (se vor introduce datele din 
tabelul B1 din sectiunea B2)     
   

   

 
2. Datele cumulate1) in mod proportional ale 
tuturor intreprinderilor partenere,daca este 
cazul (se vor introduce datele din sectiunea 
A)     
                      

   

 
3. Datele cumulate ale tuturor        
intreprinderilor legate1) (daca exista), daca 
nu au fost deja incluse prin consolidare la 
pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele 
din tabelul B2 din sectiunea B)   
                          

   

 
TOTAL 
 

   

 
   Datele incluse în sectiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili 
categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.  
    ___________  
   1) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt 
cele realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau 
asociati. În cazul întreprinderilor nou înfiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de 
afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.  
   2) Datele întreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor 
financiare anuale si a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale 
consolidate ale întreprinderii ori a situatiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusa. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
FORMULARUL 3 

OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  

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

     (adresă) 
.....................................................................................  

  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind calitatea de participant la procedură 

 
 1. Subsemnatul.......................... (numele și prenumele persoanei), reprezentant împuternicit 
al............................................................. ................................... (denumirea operatorului economic), declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la cumpararea directa  
pentru:  

„Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
organizată de MUNICIPIUL ONEŞTI, particip si depun oferta: 
 [   ] în nume propriu 
 [   ] ca asociat în cadrul asociaţiei...............................................................; 
 [   ] ca subcontractant al ............................................................................; 
            [   ] ca terț susținător al ............................................................................; 
 (Se bifează opţiunea corespunzatoare.) 
 
 2. Subsemnatul(-a) declar că: 
 [   ]  nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
 [   ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei listă cu date de recunoaştere o prezint ca anexă. 
 (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
 
 3. Subsemnatul(-a) declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi căştigători, pe parcursul derulării contractului de 
achiziţie publică. 
 4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi inteleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
 5. Subsemnatul(-a) autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai MUNICIPIULUI ONEŞTI, cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_______________, în calitate de ____________, legal autorizat să semnez 
                 (semnatura autorizată)  (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                               (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 

 

 

 



 

FORMULARUL 4 
 
ASOCIAT 1______________    ASOCIAT 2______________ 

(denumirea/numele/adresă,datele de identificare ale asociaţilor) 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
      in vederea participării la cumpararea directa 

„Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
 

Prezentul acord de asociere, numit în continuare Acord, a fost redactat şi semnat în data de 
……………….…..,anul……………….., localitatea ………..…., judeţul …………….., are ca temei legal art.44 
din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art.1 – Părţile acordului: 
 
Încheiat între: 
1. Numele complet al firmei/companiei……………………………………………………………. cu sediul în 
………………………………... (se va completa adresa), telefon …………..…. , fax…..….., cod 
poştal…….…, înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare 
…………….…….., Cont bancar ……………………………………………………., deschis 
la…………………………………, reprezentat de ……………………….………….. având funcţia 
de………………………...….  
Şi 
 
2. Numele complet al firmei/companiei……………………………………………………………. cu 
sediul………………………………...(se va completa adresa),  , telefon …………..…. , fax…..….., cod 
poştal…….…, înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare 
…………….…….., Cont bancar ……………………………………………………., deschis 
la…………………………………, reprezentat de ……………………….………….. având funcţia 
de………………………...…. 
  (se va completa şi pentru al treilea partener, dacă va fi cazul) 
                  (firmele/companiile asociate sunt denumite „Părţi", respectiv „Parte") 
 
Ţinând cont de obligaţiile asumate prin prezentul Acord, Părţile convin următoarele: 
 
Art.2 - Obiectul Acordului: 
2.1 Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza cărora se vor stabili relaţiile de 
colaborare între Părţi, cu scopul de a pregăti documentaţia Ofertei şi a participa la cumpararea directa 
având ca obiect: 

„Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
 

finanţată din buget local. 
2.2 Prevederile acestui Acord se referă exclusiv la activităţile pe care Părţile şi le-au asumat în comun 
pentru : 
a)participarea la procedura de achiziție publică organizată de MUNICIPIUL ONEȘTI pentru atribuirea 
contractului de execuție a lucrărilor aferent obiectivului menționat, 
b) îndeplinirea în común a obligaţiilor contractuale stabilite prin contractul de execuție lucrări încheiat cu 
Municipiul Oneşti, în condiţiile legii. 
 
Art.3 - Obligaţiile Partilor: 
A. Părţile îşi vor desemna prin Acord următoarele: 
1) Se împuternicește S.C. ……………………………., reprezentată prin ……………………………… (numele și 
prenumele persoanei) având calitatea de Lider all asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și 
depunerea acesteia în numele și pentru asocieraea constituită prin prezentul acord. Liderul asocierii  preia 
responsabilitatea şi primeste instrucţiuni de la beneficiar în folosul partilor. 



 

2) Persoana care în baza unei împuterniciri legalizate la notariat va avea dreptul să semneze 
Contractul şi documentele aferente, pe parcursul derulării acestuia este ……………………………………… 
………………………… (nume/ prenume/ A.I./ Seria/ nr./ Eliberat la…/ de…/CNP/). 
3) Repartizarea obligaţiilor parteneriale (activităţile care vor fi întreprinse de fiecare partener în cu rsul 
derulării contractului), conform tabelului anexat. 
4) Modalitatea de impărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate, conform procentelor de 
participare a fiecărei părţi, conform tabelului anexat. 
 

Firma/compania 
Calitatea în 

cadrul 
asocierii   

Repartizare 
activităţi (se vor 

mentiona 
devizele) 

Ponderea 
% 

Repartizarea 
rezultatelor la 

încetarea 
contractului 

% 

Repartizarea 
rezultatelor în 

caz de încetare/ 
lichidare % 

 
 
 

 
 

    

      

      

B. Părţile îşi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizării obligaţiilor contractuale stabilite prin 
contractul semnat cu Autoritatea Contractantă. 
Art.4 – Plăţi: 
Liderul asocierii  îşi va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii contractului. 
Toate plăţile pentru activităţile efectuate pe parcursul derulării contractului vor fi făcute pe bază de facturi 
emise de către liderul asocierii, conform clauze contractuale.. 
 
Art.5 – Durata de valabilitate a Acordului 
Fiecare parte are obligaţia de a-şi păstra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului, încheiat cu Municipiul Oneşti, la care se adaugă durata garanţiei de bună execuţie de la data 
încheierii procesului verbal la terminarea lucrărilor terminării  fără a pretinde costuri suplimentare. Orice 
modificare în cadrul asocierii va fi făcută numai cu acordul autorităţii contractane, Municipiul Oneşti. 
 
Art.6 – Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la 
adresa/adresele …………………………………………………………………………., prevăzute al art…...  
Dispoziţii Finale 
Acordul se va elabora numai în limba română. 
Eventualele dispute rezultate din prezentul acord   sau în legătură cu acesta, pe care Părţile nu le pot 
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente de pe raza autorităţii contractante. 
Acordul se supune legislaţiei româneşti în vigoare. 
Acordul va fi întocmit în …. exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea 
Contractantă. 

LIDERUL ASOCIERII, 
………………………………. 

(Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat) 
………………………………. 

L.S. 
Reprezentant asociat 1                                        Reprezentant asociat 2 
……………………………….     ………………………………. 

Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat) 
………………………………. 

L.S. 



 

 
 

 
FORMULARUL 6 

 
OPERATORUL ECONOMIC 

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

.....................................................................................  
     (adresă) 

.....................................................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 

 

 

 

D E C L A R A Ţ I E  
privind eligibilitatea 

 

„Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
 
Subsemnatul....................................................... (numele și prenumele persoanei), reprezentant împuternicit 
al ...............................................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant (se bifează varianta corectă), 
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 ulterioare, respectiv în ultimii 5 
ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                  (semnatura autorizată)                (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                             (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARUL 7 
OPERATORUL ECONOMIC 

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

.....................................................................................  
     (adresă) 

.....................................................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 

 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din O.U.G.34/2006 

„Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
 

Subsemnatul....................................................... (numele și prenumele persoanei), reprezentant 
împuternicit al ...............................................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant (se bifează varianta corectă) la 
cumpararea directa  pentru achizitia de:  

„Alimentare cu energie electrica in Municipiul Onesti, judetul Bacau – 2 loturi” 
                                        Numar si denumire lot 
Cod de clasificare CPV: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 
                                         45311000-0 Lucrari de cablaje si conexiuni electrice 
                                         45315300-1 Instalatii de distributie de energie electrica 

 

la data de ………………., organizată de Municipiul Onesti, declar pe proprie răspundere că: 
      a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;  
      b) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în tara în care este stabilit;  
    c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligatiile contractuale şi că nu au fost  motive imputabile nouă 
care au produs sau sunt de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;  
    d) nu am  fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie 
profesionala;  
    e) nu prezint  informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, 
în scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

            
Data completării:_____/_____/_____. 

 
Subsemnatul____________, în calitate de ______________________, legal autorizat să 

semnez 
                (semnatura autorizată)          (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic)                  
 
 
 

 

 

 

FORMULARUL  7a 
OPERATORUL ECONOMIC 



 

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

.....................................................................................  
     (adresă) 

.....................................................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 

 
D E C L A R A Ţ I E 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din O.U.G.34/2006 

„Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 

 
 

 
 
 
 

Subsemnatul....................................................... (numele și prenumele persoanei), reprezentant 
împuternicit al ...............................................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant (se bifează varianta corectă) la 
cumpararea directa,  pentru achizitia de:  

„Alimentare cu energie electrica in Municipiul Onesti, judetul Bacau – 2 loturi” 
                                        Numar si denumire lot 
Cod de clasificare CPV: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 
                                         45311000-0 Lucrari de cablaje si conexiuni electrice 
                                         45315300-1 Instalatii de distributie de energie electrica 

 

la data de ………………., organizată de Municipiul Onesti, declar pe proprie răspundere că: 
     a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;  
     c1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligatiile contractuale şi că nu au fost  motive imputabile 
nouă care au produs sau sunt de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;  
    d) nu am  fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie 
profesionala;  
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
          
   
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic)          
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL 8 
       OPERATORUL ECONOMIC 



 

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

     (adresă) 
.....................................................................................  

  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 
 

C E R T I F I C A T 
de participare la licitaţie cu ofertă independentă  

 
 

 
   I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ............................................................................................, 

reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .........................................................................., întreprindere/asociere 
care va participa la cumpararea directa organizată de Municipiul Oneşti -   

„Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
 

în calitate de autoritate contractantă, din data de ..............................., certific/certificăm prin prezenta că 
informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. 
   II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................................., următoarele:  
   1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
   2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele 
declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;  
   3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată      să înainteze oferta 
de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  
   4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât 
ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de 
achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  
   5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a 
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
   6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 
obiectul respectivei proceduri;  
   7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  
   8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  
   III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
     

 
Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ____________________________, legal autorizat să 
semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARUL 9 
OPERATORUL ECONOMIC 

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

.....................................................................................  
     (adresă) 

.....................................................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 

 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69¹ din O.U.G. 34/2006  

 
 

Subsemnatul....................................................... (numele și prenumele persoanei), reprezentant 
împuternicit al ...............................................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant (se bifează varianta corectă) pentru 
achizitia de:   

„Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
la data de …….........., organizată de MUNICIPIUL ONEŞTI, cunoscând consecinţele penale pentru fals în 
declaraţii conform Codului Penal, declar pe proprie răspundere faptul că: 
 

a) nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie /organ de conducere sau de supervizare 
si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu 
persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante; 
 

b)  nu derulez  relatii  comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a), cu persoane ce 
detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

 
Înteleg faptul că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea intru sub 

incidenţa prevederilor Codului Penal privind falsul în declaraţii. 
           
  
 
 
            Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul_______________, în calitate de __________________________, legal autorizat să 
semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 
 
 

TABEL 
CU PERSOANELE CU FUNCŢIE DE DECIZIE IN CADRUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, ÎN CEEA 

CE PRIVEŞTE ORGANIZAREA, DERULAREA ŞI FINALIZAREA CUMPARARII DIRECTE 
 

 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 

Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Functia 

1. Buzdugan Vasile Viceprimar cu atributii delegate de Primar si Consilier local 

2. Nicolae Gnatiuc Consilier Local cu atributii de Viceprimar  

3. Ionuţ Tenie  Administrator Public 

4. Daniel Spânu Secretar 

5. Robert Ionuţ Chiriac Director executiv D.A.P. si Membru Comisie de Evaluare 

6. Buzdugan Liviu Arhitect Sef 

7. Livia Bordei Sef Serviciu Integrare Europeana, Investitii 
si Dezvoltare Locala 

8. Laura Teodora Romedea Şef Serviciu Juridic 

9. Doina Ghiba Şef Serviciu Buget Contabilitate 

10. Agapi Mircea Consilier Local 

11. Alexe Corina Consilier Local 

12. Antohe Marica Loredana Consilier Local 

13. Brînzaniuc Adrian Consilier Local 

14. Ene Gheorghe Consilier Local 

15. Florian Constantin Consilier Local 

16. Jitcovici Vicentiu Aurelian Consilier Local 

17. Lazar Aurel Consilier Local 

18. Lemnaru Emil Consilier Local 

19. Martin Stefan Consilier Local 

20. Oprea Danut Consilier Local 

21. Sergentu Adrian Consilier Local 

22. Stan Lucian Consilier Local 

23. Apavaloaie Pascu Elena Consilier Local 

24. Tofan Ioan Consilier Local 

25. Zarzu Octavian Ciprian Consilier Local 

26. Pintilie Nicolae Consilier 

27. Boras Mariana Consilier 

28. Rachieru Nicoleta Consilier 

29. Benahmed Hajnalka Consilier 

30. Cristian Hulubei Consilier 

31. Mancas Alice Consilier 



 

 
 

 

FORMULARUL 11 
OPERATORUL ECONOMIC 

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

.....................................................................................  
     (adresă) 

.....................................................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 

 
EXPERIENŢA SIMILARĂ 

 

Achiziţia: „Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul 

Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
 

 
 

Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin prezentarea contractului de 
antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie. 

 
    1. Denumirea şi obiectul contractului:............................................................................... 
       Numărul şi data contractului:......................................................................................... 
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:................................................................. 
       Adresa beneficiarului/clientului:..................................................................................... 
       Ţara:.............................................................................................................................. 
    3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
       (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
   |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
   |_| contractant asociat 
   |_| subcontractant 
 

4.Valoarea contractului  
- exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul................................................ 
- exprimată in echivalent euro* ................................................................................... 

    a) iniţială (la data semnării contractului):    ...................................................................... 
    b) finală (la data finalizării contractului):  ......................................................................... 
    
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
    ........................................................................................................................................ 
6. Durata de contractului  (luni) 
    a) contractată - termen PIF:.............................................................................................. 
    b) efectiv realizată - PIF;................................................................................................... 
    c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul:.............................................................. 
    
7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie: 
   ..................................................................................................................................... 
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: 
   ...........................................................................................................................................  
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de servicii prevăzute în 
contract: 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele _____________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 



 

 
 

FORMULARUL 12 
OPERATORUL ECONOMIC 

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

.....................................................................................  
     (adresă) 

.....................................................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 

 
 
 

INFORMAȚII 
Referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului, precum și ale persoanelor 

responsabile pentru execuția contractului 
 

  

 

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

      (denumirea/numele şi sediul/adresa) 
în calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant (se bifeaza varianta corespunzatoare) 
la atribuirea contractului de achizitie publică având ca obiect :  

„Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
 declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 

Lista personalului  anexată 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 MUNICIPIULUI ONEŞTI cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 
  
 
 
 
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de _________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA PERSONALULUI RESPONSABIL  
PENTRU EXECUȚIA CONTRACTULUI 

 
 
 

„Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
 

 
 

NR. 
CRT. 

NUME PERSOANĂ 
STUDII/ CALIFICARE 

TELEFON/ FAX 
RAPORTUL JURIDIC  

POZIȚIE PROPUSĂ ÎN 
EXECUȚIA CONTRACTULUI 

EXECUȚIE LUCRĂRI 

   Specialistii desemnati pentru 
execuţia lucrărilor de 
alimentare cu energie 
electrica a stalpilor de 
iluminat 
 

   Alte persoane propuse 
, 
, 
, 
 

 
 
 
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ____________________________, legal autorizat să 
semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FORMULARUL 15 

 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC 

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

.....................................................................................  
     (adresă) 

.....................................................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 

 

D E C L A R A Ţ I E  
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractanţi  
 
 

Achiziţia: „Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul 

Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
 

 

 
 Subsemnatul......................................................................, reprezentant împuternicit 
al.......................................................................................................................................,  
       (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/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 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  MUNICIPIULUI ONEŞTI, B-dul Oituz nr. 17, 
judeţ Bacău cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
  

 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 



 

 
 

oferta pentru şi în numele ____________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 



 

 
 

           Anexă la 
FORMULARUL 15 

 

T A B E L  
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractanţi  
 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
subcontractant 

Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractante 

Valoarea 
subcontractată 

si procent 

Acord subcontractor cu specimen de semnatură 
(semnatura si stampila) 

1.     

2.     

3.     

                
 
 Anexam Acordul/Acordurile de subcontractare încheiate cu fiecare subcontractant declarat (daca este cazul. 
 În situația în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, la semnarea contractului de lucrări, vom prezenta Contractul/Contractele de subantrepriză 
încheiate cu subcontractantul/subcontractanții declarat/declarați, în aceleaşi condiţii în care voi semna contractul cu achizitorul. 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_______________________, în calitate de ____________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    

  FORMULARUL 16 
               OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  

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

     (adresă) 
.....................................................................................  

  (datele de identificare ale societăţii) 
 

F O R M U L A R    D E    O F E R T Ă 
Către  
          Municipiul Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii_______________________, reprezentanti ai 

ofertantului ___________________________________________________________________,  
(denumirea/numele ofertantului) 

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa 
executam lucrarile mentionate in documentatia de atribuire :        

„Montare instalatie de desfumare la Muzeul de Istorie din Municipiul Onesti,judetul Bacau.” 

Cod de clasificare CPV: 45331210-1 Lucrari de instalare de echipamente de ventilare; 

                                        45310000-3 Lucrari de instalatii electrice 

                                        45000000-7 Lucrari de constructii 
 

 

           pentru suma de __________________________lei la care se adaugă _______________  
________________________lei T.V.A. , reprezentând____________ EURO, la un curs valutar din       
(suma in litere si in cifre) 

_________________, 
        
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile in 
conformitate cu graficul de execuție anexat, respectiv în timpul de executie de _________ luni 
calendaristice. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 180 zile (o sută optzeci de zile), 
respectiv pana la data de ________________________ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru 
noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui 
un contract angajant intre noi. 
5. Precizam ca nu depunem oferta alternativa. 
6. În cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, constituim garantia de buna executie in 
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, respectiv: 
    |_|    printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, care devine anexă la contract. 
     |_|    reţineri succesive din facturile emise, în cuantum de |_| 10 % sau |_| 5%(in cazul IMM) pentru 
fiecare factură în parte.  
      (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 
puteti primi. 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_____________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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