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FORMULARE  ȘI  MODELE DE DOCUMENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               FORMULAR 1    
Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator (dupa caz) 

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

(denumirea) 
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DECLARATIE 

privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 

a candidatului/ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator 

 

Subsemnatul,……........ reprezentant .......... (legal/imputernicit, dupa caz) al ............... 

in calitate de ......... (candidat/ ofertant /ofertant asociat/ subcontractant /tert sustinator al 

ofertantului, dupa caz) la procedura ........................ pentru atribuirea contractului sectorial 

cadru avand ca obiect ......, organizată de .... (denumirea autoritatii contractante), declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie sectoriala că .... 

(denumirea operatorului economic) nu se află în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 

99/2016, respectiv: 

a) nu are membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi semnificativi
1
 persoane care sunt soţ/soţie, rudă 

sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 

funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante;  

b) nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 

relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante. 

 c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 

concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă 

natură, sau se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare; 

 d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de lucrări de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

 e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

entităţii contractante sau al furnizorului de lurări de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire. 

(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016, prin acţionar sau asociat 

semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, 

reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din 

totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

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

şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea societatea 

poate fi exclusa din procedura, si eu sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale 

privind falsul in declaratii. 

                                                           
1
 Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni 

care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul 

drepturilor de vot în adunarea generală. 
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Pentru această declaratie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea 

ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului 

menţionat  sunt următoarele:  Marian Sorin - Manda, Pappa Dan Radu Ilie, Golumbeanu 

Dumitru Emanoil Alin, Stoe Gabriel, Dumitru Mircea Ovidiu, Silviu Mircea Pirvuletu, 

Ciocnitu Gheorghe Doru, Predescu Adrian, Sanda Andreea Ramona, Jianu Mirel, Liviu 

Constantin, Giurea Daniel, Sanda Nicolae, Raducanoiu Oana Delia, Dumitru Sabina, Mica 

Virginia- Elena- Adina, Ileana Majina, Busneag Liana, Stepan Oana Maria, Tudor Bianca 

Elena, Istodor Ulise-Cosmin, Iovan Cristina Manuela, Frumuselu Adrian Cosmin, Cioroianu 

Mihai Danut, Cristinel Ciucu, Pavel Angelo Tiberiu, Alexandru Radu, Ghita Silvia, 

Constantin Leanca, Ionut Dragusin, Calin Razvan Cepoi, Daniel Deju; 

Data completarii            

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

 

(denumire Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator, dupa 

caz) 

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

(numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit) 

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

  (semnatura autorizata) 

 
Note: 

1. Aceasta declaratie se va incarca in SEAP, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa, de catre Ofertantul unic/Ofertantul 

asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator. 

2. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal. 

3. In cazul in care  Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus este organizat ca societate pe actiuni cu 

capital social reprezentat prin actiuni la purtator, aceasta declaratie va fi insotita si de o Declaratie pe propria raspundere cu privire la 

detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator. 
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FORMULAR 2 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE  

PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI 

AL RELATIILOR DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

 

 

 

Subsemnatul………………………………….……………………………….… reprezentant al 

……………………………………………........................………………................................., 

(denumire ofertant si adresa) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile 

referitoare la condiţiile de muncă şi de securitatea şi sănătatea muncii, sociale  si cele 

referitoare la protectia mediului pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii 

contractului de achizitie sectoriala avand ca obiect 

............................................................................................ cod CPV 

………………………………………...................…………….…...............……., organizată 

de ………………………………………………….., în conformitate cu reglementarile 

obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii, stabilite 

prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri 

colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, respectiv 

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – Republicata si Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si 

sanatatii in munca respectate, pe parcursul executarii contractului. 

 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau 

institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii 

unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Data completarii 

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

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

(semnatura autorizata)       

FORMULAR 3 
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 

  

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către , .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare(publicitate anucturi)] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]  

 

 

Către: Entitatea  Contractantă [a se introduce denumirea]   

 

 

Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 

.............................. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrarea ce 

face obiectul achizitiei, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu 

condiţiile şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii. 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul 

ce rezultă din această achizitie  și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile 

specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră 

Tehnică și Financiară. 

 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate 

de Entitatea  Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

 

 I. Ofertăm prețul total de ______ LEI [introduceți suma în cifre și litere din 

Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma 

în cifre și litere],  

 

 

Subsemnatul,................... prin semnarea acestei Oferte declar că: 

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. 

____ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți 

numărul anuntului publicitar] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Entitatea 

Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de  Entitatea  Contractantă în 

legătură cu procedura la care depunem Oferta; 
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ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile 

legislației achizițiilor sectoriale  aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea 

comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 99/2016, și 

HG nr. 394/2016; 

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în 

totalitate, fără nici  o rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, 

conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și 

documentele achiziției; 

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă 

asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor 

documente; 

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte 

exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Entitatii  Contractante, pe 

perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, 

neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;  

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic 

și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de 

Entitatea  Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste 

documente; 

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor 

de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, 

finalizarea activităților și obținerea rezultatelor. 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ 

[introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va 

ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de 

expirarea perioadei menționate.  

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în 

această procedură declar că: 

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori 

economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 

ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de 

conflict de interese, așa cum este acesta descris în Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să 

anunțăm imediat Entitatea  Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada 

evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului 

iii.  am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de 

Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare 

unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 

i.v până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări această 

Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Entitatea Contractantă [introduceți denumirea 

Entitatea Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un 

angajament ferm pentru noi. 

 

II.  VALABILITATEA OFERTEI:  

 

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ luni, 

(durata în litere și cifre) respectiv până la data de ........................(ziua/luna/anul) și ea va 

rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 
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       III.. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

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

constitui un contract angajant intre noi. 

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

oferta primita. 

 OFERTA DEPUSA DE: 

Rolul operatorului economic in 

procedura 

Numele şi adresa (adresele) liderului şi 

operatorului economic (operatorilor economici) 

care depun aceasta oferta 

Ofertant unic/Lider 

Operator economic* 

Cont bancar 

Banca 

Etc. … * 

* adăugaţi/ştergeţi liniile suplimentare pentru membrii asocierii, după cum este cazul. Reţineţi 

că un subcontractor nu este considerat membru al asocierii. Dacă acest formular este prezentat 

de un ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „Ofertant unic/Lider” (şi 

toate celelalte linii vor fi şterse). 

PERSOANA DE CONTACT (pentru această procedura) 

Nume 

Telefon /Fax 

E-mail

Data _____/_____/_____ 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

Data _____/_____/_____ 

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru si in numele ____________________________________.      (denumirea/numele 

ofertantului) 



OBIECTIV: 

Beneficiar: 

Proiectant: 

Executant: 

PLATFORMA BETONATA 

R.A. AEROPORTUL CRAIOVA 

SC FILIPS ART DESIGN SRL 

DG • DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investitii 

PLATFORMA BETONATA 

Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

lei 

1 2 3 

CAPITOL 1 
Cheltuieli pentru obtlnerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 

1.2 Amenajarea terenului 

1.3 , Amenajari pentru protectia mediuiui si aducerea terenului la starea 
!initiala

1.4 Ch.eliuleli pentru relocarea/protectia utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 
CAPITOL 2 

TVA 

lei 

4 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitli 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

;3.5.1 

i3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

3.5.5 

3.5.6 

3.6 

3.7 

3.7.1 

3.7.2 

3.8 

3.8.1 

3.8.1.1 

3.8.1.2 

3.8.2 

4.1 

TOT AL CAPITOL 2 
CAPITOL3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Studii 

Studii de teren 

Raport privind impactul asupra mediului 

Alte studii specifice 

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii 

Expertizare tehnica 

Certificarea performantei energeiice si audiiul energetic al cladirilor 

Proiectare 

Terna de proiectare 

Studiu de prefezabilitale 

Studiu de fezabil1tale/documentatie de avlzare a lucrarilor de 
interventii si deviz general 

Documentatiiie iehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

veiitlcarea tehnfca decafaate a proiectului tehnic si a detaliiloi de 
executie 

Proiect tehnic si detalU de executie 

Organizarea procedurilor de achizitie 

tonsuhanta 

Managementul de proiecl pentru obiectivul de investilii 

Auditul financiar 

Asistenta tehnlca 

Asistenta tehnica din partea proiectantului 

pe perioada de executie a lucrarilor 

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre lnspectoratul de Stat 
in Constructii 

Dirigentie de santier 

TOTAL CAPITOL 3 
CAPITOL4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 
Constructli si instalatii 

ANEXĂ LA FORMULARUL NR. 3 - CENTRALIZATOR 

LA FORMULAR DE OFERTĂ

Valoare 
cu TVA 

lei 
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DEVIZUL GENERAL: PLATFORMA BETONATA 

1 2 
PLA1'FORMA BETONATA 4.1.1.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Montaj urnaJe, echipamente tehnologice si functionale 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

Utilaje. echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

4.5 

4.6 

rnontaj si echipamente de transport 
Dotari 

Active necorporale 

TOTAL CAPITOL 4 

5.1 Organizare de santier 

CAPITOLS 
Alte cheltulell 

5.1. 1 Lucrari de constructli si instalatii aferente organizarii de santier 

5.1.2 Cheituieli conexe organizarii santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe. costul creditului 

5.2.1 Comis!oanele si dobanz.ile aferente creditului bancii finantatoare 

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calilalii lucrarilor de conslructii 

5.2.3 Cota aferenta iSC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de construcm 

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociaie a Constructorilor - est

5.2.5 Taxe peniru acorduri. aviie Conforme si autorizatia de 
construirefdesfiintare 

5 .3 Cheltuieli diverse si neprevazute 

5.4 Cheltu1eii pentru informare Si publicitate 

TOTAL CAPITOLS 
CAPITOL 6 

3 

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 
6.1 Pregalirea personafului de exploatare 

6.2 Probe tehnologice Si teste 

TOTAL CAPITOL 6 

TOTAL GENERAL 

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
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OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

STADIUL FIZIC: 

Beneficlar: 

Proiectant: 

Executant: 

- lei -

Nr. 

0 1 
1 '0009A 

13231 
20066627 
7708 

2 7708 

3 DC26C% 

3064291 
6202894 
10151 
39921 
1342A 
1475A 

20000045 
2483A 

4 1475A 

5 20000045 
6 H1B02A5 

6202818 

6619619 

6619724 

10211 
10221 
3303 

PLATFORMA BETONATA 

PLATFORMA BETONATA 

PLATFORMA BETONATA 

R.A. AEROPORTUL CRAIOVA 

SC FILIPS ART DESIGN SRL 

ANEXĂ LA FORMULARUL NR. 3 - 
CENTRALIZATOR LA FORMULAR DE OFERTĂ

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unltar TOTALUL 
Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) 

- lei· - lei·

2 3 4 5 6=4x5 
Pichetarea punctelor de statie si a capetelor buc ; 360.00 
de axe, inclusiv reperajul la lucrarile lmaterial: topografice de la orase ... Pichetarea I 

punctelor de statie si a capetelor de axe manopera: 
utilaj: 
:transport: 

Topograf categoria a Ill-a ora 64.80 
lnginer proiectant categoria I ora 64.80 
Dispozfriv pentru irasarea cu laser cotelor ora 108.00 
de nivel (statie totala) 
D1spozitiv pentru frasarea cu laser cotelor ora 54.00 
de nivel (statie totala) 
Frezarea in profunzime a structurilor rutiere mp 130.00 
degradate din betoane sau mortare rutiere material: (uzura si stratul de baza), frezare 
prestabilita de p€ma ia 0,5-10 cm grosime 'manopera: 
inclus taiere cu disc diamantat contur utiJaj: 
reparatie (asim); ; transport: 
Material marunt % 3.00 
Apa me 2.34 
Asfaltator categoria a V-a ora 14.30 
Muncitor deservire categoria a II-a ora 9.16 
Autocisterna pt. apa: de s-10 t ora 1.04 

Perie mecanica rotativa curataretaspirare ora 1.04 
supr.oriz. platforme 
Freaza orizontala beton ora 13.00 

·aisp.ozit
i

v"tafat beton,cu disc diamantat ·ora 1:64 
Perie mecanfoa rotativa curatare/aspirare ora 5.20 
supr.oriz. platforme 
;dispozitiv taiat beton,cu disc diamantat ora 65.00 
Pregatirea suprafetei de !ucru orizonta!e, mp 130.00 
prin buciardare mecanica/ manuala, suflare material: cu aer comprimat si spalare cu jet de apa 
sub presiune; manopera: 

utilaj: 
transport: 

Apa lndustriala pentru mortare si betoane me 2.60 
de la retea 
Furtun pentru aer comprimat tip.a PN = 10 m 0.65 
DN = 25mm s11354 
Tub cauc.norm ins.pinza cl.a pentru apa pn m 0.65 
10 DN int 19 mm 
Betonist categoria I ora 97.50 
Betonist categoria a II-a ora 76.70 
Electropompa monoetaj de joasa presiune ora 15.60 
pentru apa 8, 1-14,9krt 
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Formular nr. 4 

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

Denumirea lucrărilor executate: 

 

Subsemnatul ……………………. declar că sunt de acord să particip la procedura organizată 

pentru atribuirea contractului 

„……………………………………………………………………..” pentru operatorul 

economic / asocierea …………................................................…, pe functia de ........... 

De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic/asocierii va fi desemnată 

câştigătoare, declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez pe perioada de implicare în 

realizarea contractului: 

 

De la Până la 

  

 

Numele si prenumele 

 

 

 

Semnătura  

 

 Data  

 

 

Expert desemnat de ofertant, 
........................  

(semnatura autorizata) 
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Formular 5 

 

Date identificare Ofertant 

 

Denumire ofertant Cod fiscal Adresa Telefon Fax  Email 

Ofertant/Lider      

Ofertant asociat 

(daca este cazul) 

     

Subcontractant/i 

(daca este cazul)  

     

Terț/i susținători 

(daca este cazul) 

     

 




