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Formular nr. 1 
 

 

OPERATOR ECONOMIC                           Inregistrat la sediul CONPET S.A. Ploiesti  
_____________________                             nr. _____/________________ 
   (denumirea/numele)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRISOARE  DE  INAINTARE 
 
 
                       Catre, 

S.C. CONPET S.A.  
Adresa: sediu I Conpet, str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania 

Registratura, parter 
 
 
Ca urmare a invitatiei de participare nr. __________ din ____________________ privind 

solicitarea de oferte pentru atribuirea contractului avand ca obiect  
________________________________________________________________________,  
                              (denumirea contractului de achizitie) 

noi, _______________________________________________, va transmitem alaturat  
                                               (denumirea /numele ofertantului) 

urmatoarele: 
 
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original: 
- oferta; 
- documentele care insotesc oferta. 
 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
Data completării _______________                                              
 
Cu stima, 

 
Operator economic 

_____________________ 
(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 2 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
      (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 
 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) din Normele Procedurale 
Interne de Achiziții ale CONPET SA – rev. 4 

 
 
 

1. Subsemnatul, _______________________________________, reprezentant imputernicit al 
__________________________________________________________________,  
                                                        (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca în ultimii 5 ani, nu 
am fost condamnat prin hotarârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități 
ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru frauda și / sau pentru spălare de bani.  

2. Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înteleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmării declarațiilor, situațiilor și 
documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum si 
experiența, competența si resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informații reprezentantilor autorizați ai CONPET S.A., cu sediul în Ploiești, 
str. Anul 1848 nr. 1-3, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră. 

4. Prezenta declarație este valabilă până la data de ______________________  
                                                                                  (se precizează data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
Data completării ________________ 

 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatură autorizată) 
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Formularul nr. 3 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
      (denumirea/numele) 

 

 
 

DECLARAȚIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (2) din Normele Interne de 

Achizitii ale CONPET SA – rev. 4 
 
 
 

Subsemnatul(a), ________________________________________, reprezentant legal al  
(se insereaza numele reprezentantului legal al operatorului economic) 

__________________________________, în calitate de ofertant/subcontractor/tert sustinator la  
(se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),  

procedura de _________________________ pentru achizitia de _________________________ 
         (se menţionează procedura) 

 _____________________________________________________________________________  
(se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV) 

 la data de _______________________________ organizată de CONPET S.A. Ploiesti, declar pe  
                   (se inserează data depunerii ofertei)                                         

proprie răspundere că societatea noastra nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie / 
organ de conducere sau de supervizare si / sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt 
sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane 
ce detin functii de decizie în cadrul CONPET (persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni 
din capitalul subscris): ing. Dorin Tudora – Director General, Ec. Sanda Toader – Director Economic; jr. 
Anamaria Dumitrache – Director General Adjunct, jr. Lupea Ioana Mădălina - Director General Adjunct 2, 
ing. Radu Necșulescu - Director General Adjunct 2; jr. Dan Manolache – Șef Departament Comercial, 
ing. Florina Popescu, Sef Serviciu Achizitii – Președinte comisie de evaluare; Jrn. Dragoș Gunia - Șef 
Serviciu Administrativ- Aprovizionare, Ing. Bogdan Dumitru - Managementul Investițiilor, Cons. Jr. Diana 
Nițu – Serviciu Juridic, Ec. Georgiana Mihăilă - Serviciul Achiziţii; Membrii de rezerva ai comisiei de 
evaluare: coord. activ. sp. Laura Mihail – Serviciu Achizitii; Sing. Marcel Davidiuc - Serviciul 
Administrativ- Aprovizionare, Ing. Florina Stoica - Birou CTE, Raportări Investiții, Cons. jr. Bogdan 
Manea – Serviciu Juridic, coord. activ. sp. Agripina Tîrcavu. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi conformării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem.  

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 
 

Operator economic, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 4 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
      (denumirea/numele) 

 

 

 
DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (3)  
din Normele Procedurale Interne de Achiziții ale CONPET SA – rev. 4 

 
 

Subsemnatul(a), ____________________________________________________________,                                                                              
                                   (se insereaza numele operatorului economic – persoana juridica ofertanta), 

în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
____________________________________________________________________________ 

(se menţionează procedura) 

pentru achizitia de ____________________________________________________________  
                           (se inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV),  

la data de ___________________ (se inserează data), organizată de CONPET S.A. Ploiesti, 
declar pe proprie răspundere că inteleg faptul ca beneficiarul va excude dintr-o procedura pentru 
atribuirea contractului de achizitie orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre situatiile 
prevazute la acest articol. 

Subsemnatul declar pe propria raspundere urmatoarele: 
a) Nu am intrat în procedura insolvenței sau în lichidare, in supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității, faliment, dizolvare ori lichidare, afacerile nu îmi sunt conduse de un administrator judiciar; 
activitățile mele comerciale nu sunt suspendate si nici nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii; nu 
sunt într-o situație similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, si nu fac obiectul unei proceduri 
legale pentru declararea mea in una din situațiile prevăzute mai sus;  

b) mi-am îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale în vigoare 
în România sau în țara în care sunt stabilit;  

c) in ultimii 2 (doi) ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale, si nu am produs 
prejudicii beneficiarilor mei, lucru confirmat in documentul constatator emis. In situatia in care sunt 
declarat castigator, inteleg ca refuzul meu de a semna contractul este asimilabil situatiei prevazute la 
aceasta literă.  

d) Nu am fost condamnat, in ultimii 3 (trei) ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli in materie 
profesională;  

e) Nu prezint informații false si inteleg că, in situatia in care nu prezint informațiile solicitate de către 
Conpet, in scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și / sau a conformității ofertei, pot fi 
exclus din procedura;  

f) Nu ma aflu in orice alte situații în care Conpet ar putea înregistra un prejudiciu de imagine sau de orice 
alta natura; 

g) Inteleg ca pot fi exclus din procedura în situația în care înregistrez debite restante în contabilitatea 
Conpet.  

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

că beneficiarul 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. 
 

Operator economic, 
____________________ 
(semnatura autorizată ) 
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Formularul nr. 5  
      OPERATOR ECONOMIC 
  ___________________________ 
         (denumirea/numele) 
 
 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (4)  

din Normele Procedurale Interne de Achiziții ale CONPET SA – rev. 4 
 
  

 
Subsemnatul(a), 

____________________________________________________________________________,                                                                              
(se insereaza numele operatorului economic – persoana juridica ofertanta), 

în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
____________________________________________________________________________ 

(se menţionează procedura) 

pentru achizitia de ____________________________________________________________  
                           (se inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV),  

la data de ___________________ (se inserează data), organizată de CONPET S.A. Ploiesti, 
declar pe proprie răspundere că inteleg faptul ca beneficiarul are dreptul de a exclude dintr-o 
procedură pentru atribuirea contractului de achiziție orice ofertant/candidat care se află în oricare 
dintre situatiile prevazute la acest articol. 

 
Subsemnatul declar pe propria răspundere următoarele: 

a)  am derulat in ultimii doi ani relatii comerciale cu CONPET si nu am obtinut un scor mai mic de 
70 de puncte in „Fisa de evaluare a performantei furnizorilor”; 

b)  am derulat in ultimii doi ani relatii comerciale cu CONPET si nu mi s-a transmis nicio „Fisa de 
evaluare a performantei furnizorilor”; 

c)  am contracte de achizitie in derulare cu CONPET și nu înregistrez întârzieri în realizarea 
acestora;  

d)   nu am derulat in ultimii doi ani relatii comerciale cu CONPET. 
 
(se va bifa situația în care se află oferantul/candidatul/concurentul la data completării formularului). 

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

că beneficiarul 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. 
 

Operator economic, 
_____________________ 

(semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 6 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
       (denumirea/numele) 

 
 

PROPUNEREA TEHNICĂ 
 
 

1. Valoarea  subcontractată: 
 

Nr. 
crt. 

Subcontractant 
Denumire servicii 
subcontractate 

Procent 
subcontractat din 
pretul total ofertat 

Valoare 
subcontractata 

1     

2     

 
2. Garantia de buna executie va fi in cuantum de _____________________________________ 
                           (10 % din valoarea fara TVA a contractului, conform invitației de 
participare) 
 și se constituie prin: 

  Scrisoare de garanție bancară de bună execuție 
 Rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale 
 Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispoziția Conpet. 

(se bifează una dintre variante. 
 
 
3. Termenul de execuție _________________ de la data predării amplasamentului lucrării 
 
4. Garanția acordată lucrării __________________________de la data semării, fără obiecțiuni,  a 
procesului verbal de recepție la terminarea lucrării. 
 
5. Respectarea cerințelor prezentate în Caietul de sarcini: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 

Operator economic, 
_______________________ 

(semnatura autorizata) 
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OPERATOR ECONOMIC       Anexa 1 la Formularul nr. 6 
_____________________ 
    (denumirea/numele) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND REGULILE OBLIGATORII REFERITOARE LA  
CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI DE PROTECȚIE A MUNCII 

 
 
 
 

Subsemnatul,____________________________________________, reprezentant împuternicit 

al ____________________________________, declar pe propria răspundere ca la  

                          (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) 

elaborarea ofertei pentru procedura de atribuire a contractului __________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(denumirea achiziției) 

organizata de CONPET S.A. Ploiești, am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și 

protecția muncii conform Legii securitatii și sănătății în muncă, precum și a altor acte normative 

referitoare la aceasta, în vigoare la nivel național. De asemenea, pe parcursul îndeplinirii contractului 

vom respecta legislația în vigoare, privind condițiile de munca și protectia muncii. 

Înțeleg ca prezenta declarație face parte integranta din oferta prezentată de societatea pe care 

o reprezint, oferta cu caracter ferm și obligatoriu. 

 

 
Operator economic, 

______________________ 
(semnatura autorizată ) 
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Formularul nr. 7 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
         (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
                     (denumirea  achizitorului şi adresa completă) 

 
Domnilor, 
Examinând invitația de participare, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

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

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitația de participare mai sus menţionată, să executăm 
lucrarea_____________________________________________________________________ 

(denumirea achizitiei) 

pentru suma de__________________________________________________________________      

(suma in litere si in cifre) 
la care se adauga TVA in valoare de__________________ 
                                                                            (suma in litere si in cifre) 
 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa constituim in termen 
in termen de 15 zile de la data semnarii contractului Garantia de buna executie in favoarea 
beneficiarului, în conditiile invitației de participare. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________ 
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 
        (durata in litere si cifre)      (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: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

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 invitația de participare. 

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 ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 

 
Operator economic, 
________________ 

(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. C2 
 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
       (denumirea/numele) 

 
 

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL OBIECTELOR 
  

Nr.crt. 
Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Valoarea 
(exclusiv T.V.A) 

RON 

din care: 
C+M 

din care (dupa caz) 
Contractantul/ 
Conducatorul 

(liderul asociatiei) 

asociatul 
1 

asociatul 
… 

subcontractantul 
1 

subcontractantul 
… 

total C+M total C+M total C+M total C+M Total C+M 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1              
 
2 

2.1.____________ 
_______________ 

 

            

 
3 

3.1.____________ 
_______________ 

 

            

4              
5              
6              

Total valoare 
(exclusiv TVA)           RON 

  

euro   
Taxa pe valoare 
adaugata                  RON 

 
Total(inclusiv TVA)   RON 

 

 
  ,                 Ofertant, 
                                                   ………………………………. 
                                                                         (semnatura autorizata ) 
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Formularul nr. C3 
 OPERATOR ECONOMIC 
  __________________ 
     (denumirea/numele) 

 
CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI 

Devizul-oferta al obiectului ______________ 
   

Nr.crt. 
Categorie 
de lucrari 

Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A) 
RON 

din care (dupa caz) 
Contractantul/ 
Conducatorul 

(liderul asociatiei) 
 

asociatul 
1 

asociatul 
… 

subcontractantul 
1 

subcontractantul 
… 

     

0 1 2 3 4 5 6 7 

I. 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. 
… 
N 
 
 
 
 
 

II. 
 
 
 
 
 
 

Cladiri si 
constructii 
speciale, 
instalatii 
aferente 
constructiilor 
si retelelor 
de utilitati in 
incinta 
Ts 
Terasament
e 
C 
Constructii 
… 
……………. 
M Montaj 
utilaje 
tehnologice, 
inclusive 
retelele 
aferente 
TOTAL I 
Procurare 
- Utilaje si 
echipament
e 
tehnologice, 
cu montaj 
- Utilaje si 
echipament
e de 
transport 
- Dotari, 
inclusive 
utilaje si 
echipament
e 
independent
e cu durata 
mare de 
serviciu 
TOTAL II  

      

Total valoare 
(exclusiv TVA)           
RON 
EUR 

      

Taxa pe valoare 
adaugata                  RON 

 

Total(inclusiv TVA)   RON 
                    

Ofertant, 
.................................... 
(semnatura autorizata ) 

   . 
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         Formularul nr. C5 

         OPERATOR ECONOMIC 
  ___________________________ 
             (denumirea/numele) 
 

LISTA 
cuprinzand cantitatile de lucrari 

 
    Obiectul ........................ 
    Categoria de lucrări ............ 
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
 
    A - U.M. 
    B - Cantitatea 
    C - Material 
    D - Manoperă 
    E - Transport 
 

Nr. 
Crt. 

Capitolul de 
lucrari 

A B Pretul unitar 
a.materiale 
b.manopera 
c.utilaj 
d.transport 

C 
3x4a 

D 
3x4b 

Utilaj 
3x4c 

E 
3x4d 

Total 
3x4 sau 
5+6+7+8 

           Sectiunea tehnica  Sectiunea financiara 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 
 
 
 

2. 

Capitol de 
lucrare 
1.1. Subcapitol 
1.2. Subcapitol 
……………… 
Capitol de 
lucrare 
2.1. Subcapitol 
2.2. Subcapitol 
………………… 
………………… 

        

 
Cheltuieli directe: 

M m U 
Din care: 

-Vuttermice (valoare 
aferenta pentru 
utilaje termice)  
-Vutelectrice 
(valoare aferenta 
pentru utilaje 
electrice) 
U=Vutelectrice+Vut 

termice 

t T 

Alte cheltuieli directe: 
- CAS 
- Somaj 
- Sanatate 
- Fond de risc 
- Alte cheltuieli conform prevederilor 

legale, nominalizate: 

     

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: M o m o U o t o T o 

Cheltuieli indirecte = T o x % 
Profit = (T o  +  I o ) x % 

I o 
P o 

TOTAL  GENERAL: V=To+Io+Po 

 
Operator economic, 

_________________________ 
(semnatura autorizata) 
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          Formularul nr. C6 
          OPERATOR ECONOMIC 
______________________________ 
              (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

LISTA 
cuprinzand consumurile de resurse materiale) 

 
Obiectul __________________ 
Categoria de lucrari _________ 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea resursei 

materiale 

 
U.M. 

 
Consumurile 
cuprinse in 

oferta 

 
Pretul unitar 

(exclusiv T.V.A.) 

 
Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A.) 

Furnizorul 
Greutatea 

(tone) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
2. 
3. 
… 

………………... 
………………... 
………………... 

 
 

Resurse 
nenominalizate 

(cel mult 20% din 
valoarea totala a 

resurselor 
materiale) 

…. 
…. 
…. 

 
 
 
 

_ 

…………. 
…………. 
…………. 

 
 
 
 

_ 

……………….. 
……………….. 
……………….. 

 
 
 
 

_ 

……………. 
……………. 
……………. 

 
 
 
 

……………. 

……….. 
……….. 
………. 

 
 
 
 

_ 

……….. 
……….. 
……….. 

 
 
 
 

……... 

TOTAL M  
RON 
EUR 

  

 
 
 

Operator economic, 
___________________ 
(semnatura autorizata ) 

 
 
________________ 
 
1) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea intregului contract de 
lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, grupate pe 
categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de 
evaluare. 
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                       Formularul nr. C7 

   
     OPERATOR ECONOMIC 
 ___________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 

LISTA 
cuprinzand consumurile cu mana de lucru 1) 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

     
Denumirea meseriei 

 
Consumurile 
(om/ore) cu 
manopera 

directa 

   
Tariful mediu 
- lei/ora- 

 

 
    Valoarea 
(exclusiv T.V.A.) 
        RON 
(col.2 x col.3) 

                      
Procentul 2) 

0 1 2 3 4 5 

1. 
2. 
3. 
… 

………………... 
………………... 
………………... 
………………… 
 

 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
 
 
  

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
 
 
  

……………. 
…………….    
……………. 
……………. 
 
 

- 
- 
- 
- 
 
 
 

         TOTAL m          ……………        ………………..      RON ……………. 

                                                                                                EUR____________       …………… 

 

 
 
 

Operator economic, 
______________________ 

(semnatura autorizata ) 
 
 
 
_______________ 
 
1) Lista se intocmeste pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru indeplinirea intregului contract de 
lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile cu mana de lucru, grupate pe categorii 
de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare. 
2) Reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formate din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din 
valoarea totala a consumurilor cu mana de lucru. 
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  Formularul nr. C8 

 
        OPERATOR ECONOMIC 
  ______________________________ 
          (denumirea/numele) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LISTA 
cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea utilajului de 
constructii 

Consumurile –
ore de 

functionare- 

Tariful orar  
-lei/ora de 

functionare- 

Valoare (exclusiv TVA) 
-mii lei- 

(col2 x col3) 

0 1 2 3 4 

1 
2 
.... 

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

   

TOTAL   U:   
Mii lei .......... 

              EUR ………. 

 
 

 
Operator economic, 

_________________________ 
(semnatura autorizata) 
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        Formularul nr. C9  

 
         OPERATOR ECONOMIC 
______________________________ 
              (denumirea/numele) 

          
 

LISTA 
cuprinzand consumurile privind transporturile 1) 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

     
Tipul de transport 

 
Elemntele rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate 
_______________________________________________________ 
       Tone                                    km                                 ore de 
transportate                          parcursi                          functionare 

Tariful  
unitar 
lei/ t x 
km 

 
Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A.) 

      RON 
 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 

Transport auto(total),  
din care, pe categorii: 
1.1. ……………. 
1.2. ……………... 
………………….. 

 
Transport pe cale  
ferata(total), din care,  
pe categorii: 
2.1. ……………. 
2.2. ……………... 
………………….. 
 
Alte transporturi 

(total) 

         TOTAL  t                                                                   

                                                                                                                        

                  RON 
…………….                                                                                                                                       
_________ EUR                                                                                                              
               

 
 
 
 

Operator economic, 
______________________ 

(semnatura autorizata ) 
 
 
 
________________ 
 
1) Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare pentru indeplinirea intregului contract de 
lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile privind transporturile, grupate pe 
categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de 
evaluare. 
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 Formularul nr. 8 

 OPERATOR ECONOMIC 
________________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARATIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
 
 

Subsemnatul, ______________________________________________________, 
reprezentant legal al societatii comerciale ______________________________________ declar pe 
propria raspundere ca in urma analizarii invitației de participare pentru elaborarea si prezentarea 
ofertei pentru achizitia ______________________________________________ 
___________________________________________, am luat la cunostinta de clauzele 
contractuale asa cum sunt precizate in contractul din Sectiunea III. 

Declar ca, fata de contractul din Sectiunea III: 
 nu am propuneri de modificare 
 am urmatoarele propuneri de modificare: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Inteleg ca oferta depusa de noi poate fi respinsa ca neconforma, in cazul in care facem 

propuneri de modificare a clauzelor contractuale obligatorii, astfel cum sunt acestea stabilite in 
cadrul invitației de participare, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru achizitor, si, desi 
achizitorul ne-a informat cu privire la aceasta situatie, nu renuntam la aceste propuneri. 

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de societatea pe 
care o reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu. 

Declar pe propria raspundere ca, in cazul in care suntem desemnati castigatori, nu vom face 
obiectiuni, anterior semnarii contractului, la clauzele contractuale obligatorii.  
 

 
Data completarii: ___________________ 
 
 

Operator economic 
________________________ 

(semnatura autorizata) 
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 Formularul nr. 9 
 OPERATOR ECONOMIC 
________________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 

INFORMAȚII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele societății:  

2. Codul fiscal:  

3. Adresa sediului central:  

4. Telefon:  

5. Fax:  

6. E-mail:  

7. 

Certificatul de 
inmatriculare/inregistrare:  

  (numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare) 

8. Cod IBAN:  

9. Banca:  

10. Reprezentant legal împuternicit să 
semneze contractul: 

  

 

  
(numele și prenumele) 

11. Funcția:   

 
 (Administrator/ Director General) 

12. Obiectul de activitate, pe domenii:  

  
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

13. 

Birourile filialelor/sucursalelor 
locale, daca este cazul:  

  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare 
/inregistrare) 

14. Principala piata a afacerilor:  

 
  

 
Operator economic, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
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 Formularul nr. 10 
 OPERATOR ECONOMIC 
________________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND VIZITAREA AMPLASAMENTULUI 
 

Subsemnatul,____________________________________________, reprezentant legal al 

Societății ___________________________________________, declar pe propria răspundere că în 

urma vizitării amplasamentului _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________, am 

luat la cunoștință și mi-am însușit condițiile din teren privind execuția lucrării. 

 
 

Data completării:_____________________________ 
 
 
 

Operator economic, 
__________________ 
(semnatură autorizată) 

 
 
 


