






















































Formular nr. 1 
 

 
OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
  

 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
Către, 
 
 
 

Referitor achizitie pentru atribuirea contractului, care are ca obiect 
 Achizitie  “Lucrări reparații fațadă aferenta sediului Primăriei Municipiului Bacău” 

 
COD CPV:  45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 

 
noi ......................................................................... (denumirea/numele operatorului economic, date de 

identificare şi adresa completă)), depunem următoarele: 
 
Oferta noastră cuprinzând: Documente care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, Oferta 
tehnică şi Oferta financiară  
Am luat cunoştinţă de prevederile CAIETULUI DE SARCINI şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente achizitiei şi 
suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 
Cu stimă, 
 
   Data completării            Operator economic, 
_________________                  _____________________ 
                 (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Formular nr. 2 

Operator economic 
___________________________ 
(denumirea) 
 
 

ÎMPUTERNICIRE  

Subscrisa ________________________________________, cu sediul în 
____________________________________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ______________, 
CIF____________, 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 achizitia de “Lucrări reparații fațadă aferenta sediului Primăriei 
Municipiului Bacău”,  COD CPV:  45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2), 
achizitie organizată  de Municipiul Bacau. 
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 Denumirea mandantului 

    _________________                                                                                 S.C. ___________________ 

  

reprezentată legal prin 
                                                                                                                     _________________________ 
  (Nume, prenume) 
                                                                                                                    _________________________ 

(Funcţie) 
                                                                                                                    (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 



__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
 

                     (denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă) 
 
 

Domnilor, 
            Examinand invitatia de participare, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
____________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 
documentatia mai sus mentionata, să furnizam si sa montam “Lucrări reparații fațadă aferenta sediului 
Primăriei Municipiului Bacău”,  COD CPV:  45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare 
(Rev.2), pentru suma totala de ………………..………lei, (suma in litere si in cifre), la care se adaugă taxa pe 
valoarea adaugată în valoare de     _______________ (suma in litere si in cifre) 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 
perioada  de timp stabilita prin contract 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile, respectiv până la data 
de ___________________________, şi  
             (ziua/luna/anul) 
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

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. 

Precizăm că: 
     _ 
    |x|   nu depunem ofertă alternativă. 
             

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 
puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
    
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 4 
 
Operator economic 
............................... 
(denumirea/numele) 
 
 

Declaratie privind respectarea reglementarilor obigatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de 
munca  si privind rspectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca 

 
Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant legal/imputernicit  al  
…………………………(ofertantului/ in cazul unei asocieri se va cuprinde toata denumirea asocierii),  participant  
la  licitatia deschisa on line in vederea incheierii contractului “Lucrări reparații fațadă aferenta sediului 
Primăriei Municipiului Bacău”,  COD CPV:  45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare 
(Rev.2), declar pe propria raspundere ca pe toata durata contractului voi respecta reglementarile obligatorii din 
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. 

 De asemenea declar pe proprie raspundere ca pe toata durata cotractului voi respecta legislatia de 
Securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru personalul angajat in prestarea serviciilor. 
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolui 3 din “Falsuri si inscrisuri “ din Codul 
Penal. 
 
 
 

 
 
Data________________                                                           Ofertant_____________ 
                                                          Denumirea ofertantului-in cazul asocierii toti membrii asocierii 

 
               
     Nume si prenume 
     ________________ 
     Semnatura si stampila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    Formular nr. 5 

 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

în vederea participării la ACHIZITIA  
organizată de MUNICIPIUL BACAU...........în vederea atribuirii CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII: 

“Lucrări reparații fațadă aferenta sediului Primăriei Municipiului Bacău”,  COD CPV:  45453000-7 Lucrari 
de reparatii generale si de renovare (Rev.2),  

 
 

 
Art.1. Părţi contractante: 
Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în __________________________(adresa, 
telefon, fax), reprezentată prin _______________ având funcţia de ____________________ denumită în cele 
ce urmează contractant general 
şi 
S.C. ______________ cu sediul în _______________ (adresa,tel., email) reprezentată prin 
__________________ având funcţia de  ____________________, denumită în cele ce urmează 
subcontractant. 
 
Art.2.  Partea părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt: 
 - _________________  
-__________________ 
-__________________ . 
 
Art.3.  Activităţi contractuale care vor fi prestate de catre subcontractant (se vor preciza serviciile prestate de 
subcontractant): 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
 
Art. 4. Procentul din contract care revine subcontractantului la realizarea sarcinilor contractului de achizitie 
publica : 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Art.5.  Valoarea ________ lei , fără TVA . 
 
Art.6. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume (vă rugăm să specificați serviciile 
prestate de subcontractant): 
- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de 
subcontractant, contravaloarea ________________ prestate în perioada respectiva. 
                                (servicii) 
- plata _____________________ se va face în limita asigurării finanţării ___________________________ 
               (serviciilor)                                                                                                          (serviciilor) 
de către beneficiarul _____________________________ 
                                       (denumire autoritare contractantă) 
 
Art. 7. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat 
contractul cu achizitorul şi  nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice sau financiare care 
stau la baza contractului de achiziţie publică dintre achizitor si contractantul general 
 



Art.8 . Durata de prestare a serviciilor  subcontractate va fi în conformitate cu durata prevazută în contractul 
dintre contractantul general si achizitor.  
 
Art. 9. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe 
care contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie 
publică…………………………..(denumire contract)  
 
 
Incheiat astazi, ................... 
  
   
CONTRACTANT GENERAL                  SUBCONTRACTANT 
 
..................................      .................................. 
(semnătură autorizată)                  (semnătură autorizată) 
 
Notă!: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 
specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular 6 
Formular - Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii similare 

Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI  
DE SERVICII SIMILARE  -  MIN 1 CONTRACT 

 
 

Subsemnatul, reprezentant/împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale. 

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

 
    1. Denumirea si obiectul contractului: 
        Numarul si data contractului: 
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
        Adresa beneficiarului/clientului: 
        Tara: 
    3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 
        (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    [] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
 
    [] contractant asociat 
 
    [] subcontractant 
 
    4. Valoarea contractului                                           (exprimata in  moneda in care s-a incheiat contractul) 
    5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 
 
    6. Gama de furnizari/servicii/lucrari prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 
 

Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



           Formularul 7 
 
 
Declaratie privind personalul 
..................................... 
OPERATOR ECONOMIC 
 
 
 
 

PERSONALUL IMPLICAT IN REALIZAREA CONTRACTULUI 
 

Subsemnatul _________________________, .................................................... al 
.................................................(denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că pentru 
lucrarea “___________________________“ voi folosi următorul personal: 

Nr. crt. FUNCŢIA NUMELE ŞI PRENUMELE 
 

Vechimea în specialitate 
(ani) 

0 1 2 3 
1 Sef /responsabil    
2 Angajatii   
3 .   
. .   
. .   
. .   
    
    

 
Pentru contractul de servicii …………………………………., contractantul/ofertantul dispune de 

……………………………….. (se va completa nr.) persoane responsabile si de executie implicate pentru 
realizarea serviciilor contractate. 

 
Se ataseaza : Registrul angajatilor la zi (Revisal) , contact de munca ,conventie, declaratii 

disponibilitate, CV-uri, etc (conform cerintelor caietului de sarcini) 
 
 
 

                  Operator economic,  
       ………………… 

           (semnătura autorizată ) 
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