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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 
I. a. Autoritatea contractantă 
Denumire: SC EnergoNuclear SA 

Nr. Inregistrare: J40/3999/25.03.2009 

Cod unic inregistrare: RO25344972 
Adresă: Sos. Ştefan cel Mare nr. 1A, sector 1, etaj 1 si 2 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 011736 Ţara: România 
Persoana de contact: 

Direcţia Comercială - Compartiment EPC 
În atenţia: Florian Nicolau 

Telefon: 0735.001.028; 0372 05 05 28  
Fax: 0372 05.05.05  
E-mail: florian.nicolau@energonuclear.ro 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): nu e cazul 
 
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice 
centrale inclusiv cele subordonate la nivel 
regional sau local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
■ altele (specificaţi) societate comercială 

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajări teritoriale 
□ protecţie socială 
□ recreere, cultură şi religie  
□ educaţie 
■ activităţi relevante 

■ energie (Inginerie şi Consultanţă Tehnică) 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

□ altele (specificaţi)  
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante 
 DA □         NU ■ 

 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■ la adresa mai sus menţionată 

□ altele: (adresă/fax/interval orar) 
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 
 23.09.2011 ora limită 12:00 la adresa: Sos. Ştefan cel Mare nr 1A, etaj 1, cam. 102, sector 1, 
Bucureşti, cod 011736 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 26.09.2011 ora limită 12:00 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de 
atribuire. 

EnergoNuclear SA are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât 
mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de 
regula, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.  

În măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, EnergoNuclear SA are obligaţia de a 
publica/transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 3 zile înainte de data limită de depunere a 
ofertei.  

În cazul în care  operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punând astfel EnergoNuclear SA în imposibilitatea de a respecta acest termen, aceasta din urmă are, 
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totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru 
elaborarea şi publicarea/transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii 
economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

Clarificarile si/sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute 
cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul operatorilor economici 
direct si nerestrictionat, în mod similar accesului la fisierul initial, cu exceptia situatiei in care, din 
motive tehnice, atasarea documentatiei de atribuire in SEAP a fost imposibila. 

În acest din urmă caz, EnergoNuclear SA va transmite, prin fax, raspunsurile la solicitarile de 
clarificari, însoţite de întrebările aferente, către toţi operatorii economici care au obţinut 
documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat 
clarificările respective  

 
I c) CĂI DE ATAC 
 Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act 
al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate 
solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului 
pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie, în condiţiile OUG 
34/2006. 
 În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se 
consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu 
respectarea prevederile art. 2562 şi 270-271 din OUG 34/2006. 
Notă: 
În măsura în care C.N.S.C. respinge contestaţia, autoritatea contractantă va aplica  prevederile art. 2781 
din  OUG 34/2006 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
I.d. Sursa de finanţare: 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit 

Surse proprii  

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare 
 DA  □               NU ■ 

 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: 

“Studiu privind asigurarea apei de răcire pentru Unităţile 3 si 4 de la CNE Cernavoda”.  
II. 1.2) Prestarea serviciilor se va efectua la: Nu este cazul  
(a) Lucrări      □  (b) Produse    □ (c) Servicii       ■ 

Execuţie       □ 
Proiectare şi execuţie  □ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă □ 

Cumpărare    □ 
Leasing     □ 
Închiriere     □ 
Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului   
 2A ■          2B □ 
 

Principala locaţie a lucrării  
________________ 
Cod CPV  □□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
________________ 
Cod CPV  □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare: 
Nu e cazul 
Cod CPV  71335000-5 ~ Studii tehnice 

II.1.3) Procedura se finalizează prin: 
 Contract de achiziţie publică: ■       
 Încheierea unui accord-cadru: □ 
II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică  
6 (şase) luni de la data semnării contractului de către părţi. 
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II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru - nu este cazul  

II.1.6) Divizare pe loturi DA □      NU ■ 

 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □      NU ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
Scopul acestui contract este de a: 

� Prognoza pe termen lung (pentru urmatorii 50 de ani dupa finalizarea proiectului Bala) a 
conditiilor de nivel si debit al Dunarii in sectiunile specificate in Caietul de Sarcini.  

� Analiza oportunitatea efectuarii lucrarilor de modificare a profilului actual al biefului I al 
CDMN (largire a canalului, modificari ale sectiunii la intrarea in canalul de Derivatie etc.) 
mentionate in “Avizul de gospodarire a apei”. 

� Prezentarea modului in care sunt asigurate (in termeni de probabilitati 97% si 99.99%) lunar in 
cursul unui an debitele si nivelele cerute pentru functionarea simultan cu 4, 3 sau 2 Unitati. 

 
II.2.1) Total cantitate: conform Caiet de Sarcini 
 
III. Condiţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract: 
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  
• Toate clauzele contractului de servicii - parte 
integrantă a Documentaţiei de atribuire sunt obligatorii. 
Orice modificare, completare sau propunere de alterare a 
clauzelor contractului de servicii atrage dupa sine declararea 
ofertei ca  neconforme conform art. 36 alin.2 din HG 925/2006.  

Acceptarea de către ofertant a clauzelor contractuale 
obligatorii impuse de autoritatea contractantă se face prin 
depunerea Declaraţiei de acceptare a contractului, completată în 
conformitate cu FORMULAR 5.  

 
DA □      NU ■ 
DA ■      NU □ 

 
IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                   □ 
Licitaţie restrânsă                    □ 
Licitaţie restrânsă accelerată   □ 
Dialog competitiv                    □ 

Negociere cu anunţ de participare     □ 
Negociere fără anunţ de participare   □ 
Cerere de oferte          ■ 
Concurs de soluţii         □ 

 
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               DA □      NU ■ 
Conform dispoziţiilor art. 163 din OUG 34/2006 atribuirea contractelor de servicii care presupun 
prestatii intelectuale cum este în acest caz, cum ar fi consultanta, proiectare si altele asemenea, 
nu pot face obiectul licitatiei electronice 
IV.3) Legislaţia aplicată  

- OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 
337/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 128/2007, OUG 94/2007, O.U.G. nr. 143/2008,                                       
O.U.G. nr. 228/2008, O.U.G. 19/2009, O.U.G. 72/2009 şi O.U.G. 76/2010 aprobată prin Legea 
278/2010 

- HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările aduse de HG 1056/2006, HG 1337/2006 şi 
HG 834/2009 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
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contractelor de concesiune de servicii 
- Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 

modificată şi completată prin Legea nr. 175/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobată prin HG nr. 
942/2006, cu modificările şi completările aduse de HG nr. 1083/2007 

- Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la 
licitaţii cu ofertă independentă  (publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 701/ 2010)  

- Pentru situaţiile neacoperite de prezenta Documentaţie de Atribuire se aplică legislaţia în 
vigoare a României. 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  

• Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a desemna 
reprezentanti să verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor şi declaratiilor 
prezentate de ofertanti. 

• Orice neconcordanta faţă de documentele depuse în copie si de datele furnizate în declaratii 
atrage excluderea din procedura. 
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 

Declaraţii privind eligibilitatea 
 

Solicitat   ■      Nesolicitat  □ 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării ofertantului. 
 Se solicită prezentarea unei declaraţii în conformitate cu 
Formularul A0 din fisa de date. Aceasta declaratie va fi data 
in fata unui notar public. Încadrarea în situaţia prevăzută la 
art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din 
procedura aplicată pentru atribuirea contractului. In cazul 
unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii 
asociati. 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din ordonanţă 

 
Solicitat   ■      Nesolicitat  □ 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării ofertantului. 
Pentru a demonstra ca nu este intr-una din situatiile prevazute 
la art.181, se solicită prezentarea unei declaraţii în 
conformitate cu Formularul A1 din documentaţia de 
atribuire. Aceasta declaratie va fi data in fata unui notar 
public. In cazul unei asocieri Formularul A1 va fi completat 
de catre toţi partenerii dintr-o asociere. În cazul în care 
ofertantul reprezintă o asociere dintre mai multe companii, se 
va completa şi Formularul A2. 

Certificat de atestare fiscală 
 

Solicitat   ■      Nesolicitat  □ 

Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către Stat, inclusiv 
cele locale (Primăria locală), precum şi a contribuţiei pentru 
asigurările sociale de stat, şomajului, asigurărilor de sănătate 
(Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul 
Finanţelor de Stat), şi orice alte datorii la Bugetul de Stat, la 
data de 31.07.2011 (formulare-tip eliberate de autorităţile 
competente din ţara în care ofertantul este rezident), în 
original, copie legalizată sau în copie lizibilă semnată şi 
ştamplilată pentru “Conformitate cu originalul” de către 
reprezentantul legal al operatorului economic; 
Se vor prezenta toate actele doveditoare obţinute pentru 
înlesniri, eşalonări, etc. – la plată şi Ordinele de plată cu care 
s-au efectuat plăţile pentru înlesnirile sau eşalonările la plată, 
pentru bugetul de stat (copii legalizate) din ultimele trei luni, 
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comisia având dreptul de a solicita originalele pentru 
confirmare. Aceste documente se vor prezenta in maxim 5 
(cinci) zile de la solicitare. 
Certificatele constatatoare vor fi furnizate de toţi partenerii 
dintr-o asociere. 
Se precizează că, pentru a evita excluderea din procedura 
de atribuire, operatorul economic trebuie să prezinte 
certificate constatatoare, fără datorii la bugetul de stat şi 
local. 

Certificat de participare  
 

Solicitat   ■      Nesolicitat  □ 

Certificat de participare la „licitaţie” cu ofertă independentă 
conform Ordinului 314/2010 al Preşedintelui ANRMAP. Se 
va completa FORMULAR 6  
Observaţie: Vor semna Certificatul de participare la 
„licitaţie” cu ofertă independentă toţi Ofertantanţii / 
Ofertanţii asociaţi / Subcontractanţii participanţi în cadrul 
prezentei proceduri de atribuire. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 

 
Solicitat   ■      Nesolicitat  □ 

 Cerinţa este obligatorie în vederea calificării ofertantului. 

 1) Certificatul de înregistrare fiscală dovedind 
inregistrarea ca persoana juridica - fotocopie certificată 
pentru conformitate cu originalul, semnata si stampilată de 
reprezentantul legal. 

 2) Prezentare certificat constatator (în original, copie 
legalizată sau în copie lizibilă semnată şi ştamplilată pentru 
“Conformitate cu originalul” de către reprezentantul legal al 
operatorului economic, emis, cu cel mult 30 de zile înainte de 
data solicitată de prezentare a acestuia) emis de Oficiul 
Naţional al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul 
teritorial/ Autorizatie de functionare/alte documente 
echivalente, din care să rezulte că unul dintre domeniile de 
activitate ale ofertantului corespunde obiectului procedurii şi 
că o nu sunt înscrise menţiuni referitoare la condamnări ale 
ofertantului pentru fapte penale, punerea sub stare de 
interdicţie, instituirea curatelei, declararea stării de insolvenţă 
sau faliment, conform art.21 din Legea 26/1990, nu se află în 
fuziune sau divizare, proces de dizolvare sau lichidare 
(conform  Legii nr. 31/1990, republicată), reorganizare 
judiciară sau faliment (conform legii  85/2006, republicată).  

 Orice alt tip de autorizatie/acreditare emisă de un 
organism competent in domeniul pentru care se efectueaza 
achizitia, edificator, considerat necesar pentru dovedirea 
apartenenţei la categoria profesională impusă de îndeplinirea 
contractului – copie legalizată. 

Persoane juridice /fizice străine 
 

Solicitat   ■      Nesolicitat  □ 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării ofertantului. 
• Documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitati  
(certificate, caziere judiciare, formă de înregistrare ca 
persoană juridică sau de înregistrare / atestare ori apartenenţă 
profesională,  alte documente echivalente prin care ofertantul 
să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi 
bugetul local în conformitate cu cerinţele solicitate de 
autoritatea contractantă) eliberate de autorităţile competente 
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în conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este rezident (documentele se vor prezenta în copie 
legalizată, la care se va alătura traducerea autorizată şi 
legalizată a acestora în limba română), eliberate cu cel mult 
30 de zile înainte de depunerea a ofertelor 

Atunci cand un grup de operatori economici depune o ofertă comună, fiecare asociat (inclusiv liderul) 
va prezenta documentele şi formularele solicitate în cadrul Documentaţiei de atribuire Secţiunea V.1. 
Situaţia personală a ofertantului, respectiv Secţiunea V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale (înregistrare) 
V. 3) Situaţia economico-financiară          

Informaţii privind situaţia 
economico-financiară 

 
Solicitat   ■      Nesolicitat  □ 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării ofertantului  
1) Fisa de informatii generale – Formularul A3 completat cu 
informaţii referitoare la datele de identificare ale operatorului 
economic. In cazul asocierilor se va prezenta pentru toti 
partenerii.  
 Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani, în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului, să fie 
mai ≥ 500.000 lei sau echivalent; 
2) Bilanţul contabil pe anul 2010, vizat şi înregistrat de 
organele competente.  

a) Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor prezentarea şi altor 
documente în cazul în care cele nominalizate mai sus nu sunt relevante 

b) Dacă o asociere de operatori economici depune o oferta comună, atunci situaţia economică şi 
financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. 
Nu se ia în considerare capacitatea tehnică şi resursele subcontractanţilor. 

c) Capacitatea economico - financiară a operatorului economic poate fi susţinută si de o alta 
persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva 
în conformitate cu art. 186 alin (1), (2) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificări şi completări ulterioare. 

d) În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi 
susţinerea acordată de către o altă persoană (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta 
are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm 
încheiat în formă autentică al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va 
pune la dispoziţie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigură susţinerea 
financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire 
conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completarile ulterioare. 

e) În cazul în care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel 
cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza 
de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004.  

În cazul unei asocieri: 
• daca unul sau mai multi asociati nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si 

mijlocii, asocierea nu beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) 
din Legea 346/2004; 

• daca toti asociatii se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea 
beneficiaza de reducerea cu 50%  prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004. 
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V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind capacitatea tehnică 

 
Solicitat   ■      Nesolicitat  □ 

Neprezentarea documentelor atrage dupa sine excluderea 

din procedură, aceste documente neputând fi prezentate 
ulterior comisiei. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a 
unui ofertant se va aprecia in functie de experienta, eficienta 
si eficacitate. 
1) Experienta similara: in proiectarea si expertizarea din 
domeniul construcţiilor hidrotehnice (baraje, cursuri de apa 
etc.) va fi demonstrată prin realizarea în ultimii 3 ani a unui 
studiu similar în valoare de minim 150.000 lei – Formularul 
A4, însoţit de certificări de bună execuţie şi care vor conţine 
perioada şi locul execuţiei, modul de îndeplinire a 
obligaţiilor, beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi 
contractante sau clienţi privaţi; Contractul/Contractele 
privind experienţa similară vor acoperi în mod obligatoriu 
toată gama de servicii ce se solicită a fi prestate în Caietul de 
sarcini. Se va prezenta o copie de pe prima şi ultima pagină 
pentru minim un contract declarat.  
2) Recomandari din partea unor beneficiari/clienti – minim 1 
(una), emise/contrasemnate de beneficiarul lucrării din care 
sa rezulte minim: 

- modul de indeplinire a obligatiilor contractuale; 
- devansari/decalari ale termenului final de executie 

contractual; 
- neconformitati care au condus la refaceri partiale sau 

totale de lucrari; 
- eventuale accidente de muncă înregistrate pe durata 

executiei lucrărilor din vina exclusiva a contractantului; 
- eventuale întârzieri sau respingeri ale receptiei 

În cazul în care beneficiarul este un client privat şi din motive 
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii 
unei recomandări/certificari/confirmari din partea acestuia, 
demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o 
declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic. 
3) Declaraţie privind principalele servicii similare realizate în 
ultimii 3 ani – Formularul A4.a şi anexa cu lista acestora. 
4) Declaratie privind personalul mediu angajat in ultimii 3 
ani. Se va completa Formularul A5. 
5) Declaratie pe proprie răspundere în care se vor descrie 
resursele tehnice disponibile pentru studiu, cercetare şi 
documentare pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze 
pentru indeplinirea contractului (în conformitate cu cerinţele 
din secţiunea III – Caiet de Sarcini); se va completa 
Formularul A6 şi anexa cu lista acestora. 
6) Declaraţie pe propria răspundere privind personalul tehnic 
de specialitate direct răspunzător de îndeplinirea contractului 
- Formularul A7.  
 Declaraţia va fi însoţită de o listă cu personalul 
propriu calificat în vederea îndeplinirii contractului (în 
conformitate cu cerinţele din secţiunea III – Caiet de Sarcini) 
şi documentele aferente personalului care să dovedească 
calificarea acestuia. 
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 Angajamentul ofertantului de a păstra neschimbată 
echipa propusă, pe toată perioada derulării contractului şi, în 
cazul apariţiei unor circumstanţe neprevăzute, de a solicita 
acordul autorităţii contractante pentru o schimbare în 
componenţa echipei. Acordul SC EnergoNuclear SA pentru 
modificarea propusă va fi condiţionat de prezentarea de către 
ofertant de documente care să ateste că pregătirea 
profesională a noilor membri propuşi este echivalentă cu cea 
a celor înlocuiţi, care a stat la baza evaluării ofertei. 

Informaţii privind subcontractanţii 
 

În situaţia în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o 
parte din contractul de lucrări, are obligaţia de a preciza 
partea/părţile din contract pe care urmează să le 
subcontracteze, datele de recunoaştere ale subcontractanţilor, 
precum şi specializarea acestora iar la încheierea contractului 
de achiziţie publică (în situaţia în care este desemnat 
câştigător) are obligaţia de a prezenta contractul/contractele 
încheiate cu subcontractanţii, contracte care trebuie să fie în 
concordanţă cu oferta şi care se vor constitui în anexă la 
contractul de achiziţie publică. Se va prezenta o listă 
cuprinzand subcontractanţii şi specializarea acestora, 
ponderea maximă pentru subcontractare precum şi 
partea/părţile din contract  ce urmează să fie îndeplinite de 
către aceştia. Se va completa Formular A9 şi Anexa. Daca 
nu este cazul, formularul se completeaza cu menţiunea: NU 
ESTE CAZUL. 

a) La evaluarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale se vor lua în considerare pentru partea lor de 
implicare pentru contractul care urmeaza sa fie indeplinit, resursele materiale şi umane ale 
subcontractanţilor declarati, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. 

b) În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând si 
sustinerea acordată prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, atunci acest 
angajament va fi prezentat în formă autentică şi va reprezenta un instrument juridic care sa asigure 
dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de 
catre persoana sustinatoare. 

c) În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la 
dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm 
prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze 
faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar 
pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. 

d) În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi 
experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări 
furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei 
de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, 
angajamentul ferm prezentat în formă autentică de ofertant/candidat trebuie să garanteze autorităţii 
contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării 
contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a 
obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. 

e) În situaţiile prevăzute la alin. c) - d), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii 
contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă 
având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. 

f) Persoana care asigură susţinerea tehnică nu trebuie sa se afle în situaţia care determină excluderea 
din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi 181 din OUG 34/2006. 

Atunci cand un grup de operatori economici depune ofertă comună, cerintele obligatorii privind 



 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9/48 

situatia economico-financiara şi capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul in care grupul beneficiază de susţinerea 
tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează 
în condiţiile prevazute la litera b). 
V.5) Standarde de asigurare a calităţii 

 
Solicitat   ■      Nesolicitat  □ 

 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării ofertantului  

Operatorul economic va prezenta Certificatul care atestă 
implementarea sistemului de calitate conform standardului 
european EN ISO 9001:2000/2008 sau certificate echivalente  
emise de organisme independente naţionale sau internaţionale 
-  copii  - valabil pe toată perioada de derulare a contractului. 
În cazul în care valabilitatea acestuia nu acoperă întreaga 
perioadă de derulare a contractului se va prezenta un 
angajament că acesta va fi reînnoit astfel încât să acopere 
perioada solicitată. În cazul unei asocieri, această conditie 
trebuie îndeplinită de fiecare membru al  asocierii. 

a) Copiile vor fi semnate şi ştampilate în original de către reprezentantul legal şi vor purta menţiunea 
„Conform cu originalul” 

b) În cazul în care un operator economic nu deţine un certificat de calitate, astfel cum este solicitat 
autoritatea contractantă va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic 
respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel 
corespunzător al calităţii (art. 193 din O.U.G.nr.34/2006). 

c) În sensul celor prevăzute la articolul 193 din O.U.G.nr.34/2006 poate constitui o dovadă că 
operatorul economic respectiv are asigurat unui nivel corespunzător al calităţii un document emis 
de o societate de certificare în domeniul calităţii în care se precizează că auditul de 
certificare a fost finalizat urmând ca acesta să primească în curând certificarea propriu-zisă. 

d) Atenţie! Faptul că un operator economic a prezentat în locul certificatului emis conform EN ISO 
9001 sau certificate echivalente  emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene,  
documente din care rezultă că sistemul de management al calităţii este în curs de certificare, nu 
poate constitui o dovadă care să confirme nivelul de calitate solicitat (nu există, practic, o 
confirmare că operatorul economic în cauză, va primi în urma auditului, respectiva certificare). 

V.6) Standarde de protecţia mediului 
Solicitat  □       Nesolicitat  ■  

V.7) Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale 
Solicitat  □       Nesolicitat  ■  

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VI.1) Limba de redactare a ofertei Limba de redactare a ofertei si a inscrisurilor ce o insotesc: 

română.  
Inscrisurile probatorii eliberate de autoritatile altor state vor fi 
prezentate in original si in traducere autorizată in limba 
romana.  
Limba folosită pentru comunicare va fi limba română. 

VI.2) Perioada de valabilitate a 
ofertei 

Valabilitatea ofertelor va fi de minim 30 zile de la 
data deschiderii acestora. Comunicarea rezultatului 
procedurii constituie in ceea ce priveste castigatorul 
procedurii de achizitie izvorul obligatiei de a incheia 
contractul, in conditiile ofertei depuse, chiar in situatia in care, 
ca urmare a suspendarii procedurii, s-a epuizat perioada de 
valabilitate a ofertei. 

Oricare oferta valabila pentru o perioada mai mica 
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decat cea mentionata mai sus va fi respinsa de comisia de 
evaluare. 

EnergoNuclear SA are dreptul de a solicita 
ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei 
perioade. În cazul  prelungirii perioadei de valabilitate a 
ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare 
va fi prelungită în mod corespunzător. În orice situaţie 
EnergoNuclear SA nu are dreptul de a solicita prelungirea 
perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 30 de zile. 
 Ofertantul are obligaţia de a comunica EnergoNuclear 
SA dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de 
valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu 
prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că 
şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea 
garanţiei de participare. 

VI.3) Garanţia de participare 
 

Solicitat   ■      Nesolicitat  □ 

Garanţia pentru participare, sub una din formele: 
- Scrisoare de garanţie bancară – Formularul 3 eliberată de o 
bancă din România, sau, după caz, de către o bancă de prim 
rang din străinătate, cu corespondent în România. Scrisoarea 
de garanţie bancară trebuie prezentata in ORIGINAL. 
- Ordin de plată, în contul Energonuclear SA nr. RO34 BRDE 
450S V732 9743 4500 deschis la BRD-SMCC. Ordinul de 
plată, prezentat în original, trebuie să conţina confirmarea 
transferului sumei către EnergoNuclear SA si denumirea 
procedurii de achiziţie. 
 Garanţia va fi în cuantum de 8.000 lei. 
 Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare 
este de minim 30 de zile de la termenul limită de depunere 
a ofertelor astfel încât să acopere perioada de valabilitate a 
acestora.  
 Ofertele depuse fără dovada constituirii garanţiei de 

participare vor fi respinse (conform prevederilor art. 33 al.3 

lit.b din HG nr.925/2006) si returnate nedeschise 
ofertantului. 
Garantia de participare se restituie astfel: 
− ofertantului castigator: în cel mult 3 zile lucrătoare de la 

data semnarii contractului; 
− ofertantilor necastigatori: după semnarea contractului de 

achiziţie cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată 
câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 
data expirării perioadei de valabilitate a ofertei; 

− pentru restituirea garanţiei se va completa Formularul C1 
Garantia de participare se reţine, dacă operatorul 
economic: 
− îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
− oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze 

contractul de achiziţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
− oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia 

de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei. 
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a) În cazul în care garanţia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, dovada constituirii garanţiei 
de participare în original nu se va introduce în plicurile sigilate care conţin oferta ci se va prezenta 
separat de restul ofertei, cel mai târziu la data şi ora deschiderii ofertelor. Garanţia trebuie să fie 
irevocabilă, iar instrumentul de garantare va prevede faptul că plata garanţiei se va executa 
necondiţionat, respectiv la prima cerere a autorităţii contractante, pe baza declaraţiei acesteia cu 
privire la culpa persoanei garantate. De asemenea garanţia de participare constituită prin 
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de 
asigurări va prevede faptul că: la cererea scrisă a autorităţii contractante, instituţia care a emis 
instrumentul de garantare va da curs cererii autorităţii contractante în cazul aplicării dispoziţiilor 
art. 2781 alin (1) din OUG nr.34/2006. 

b) Atunci cand un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci garanţia de 
participare se poate constitui în numele şi pentru Liderul Asocierii sau prin garanţii de participare 
constituite de membrii asocierii care, însumate, să  respecte valoarea solicitată şi termenul de 
valabilitate impus. 

c) În conformitate cu art.16,alin.(2) din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările aduse de Rectificarea nr. 
346/2004; Ordonanţa nr. 94/2004;  Ordonanţa nr. 27/2006; Legea nr. 175/2006 şi Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 139/2007, "Intreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru 
criteriile legate de cifra de afaceri , de garanţia pentru participare şi de garanţia de buna 
execuţie , cerute în achiziţiile publice de produse , lucrări si servicii” . În cazul în care ofertantul 
doreşte să beneficieze de prevederile acestui articol, are obligaţia de a depune o Declaraţie pe 
propria răspundre privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 
conform solicitărilor din Anexa 1 aferentă acestei legi. 

d) În cazul în care ofertantul este o asociere toţi membrii asocierii au obligaţia de a depune o 
Declaraţie pe propria răspundere conform Anexei 1 din Legea 346/2004 pentru a demonstra 
încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.  

e) Nu se acceptă constituirea garanţiei de participare într-o altă monedă străină, în sumă echivalentă,  
ci doar în lei. 

VI.4) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

 
 
 
 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către 
ofertant a tuturor cerinţelor / obligaţiilor prevazute în Caietul 
de Sarcini şi să permită identificarea cu uşurinţă a 
corespondenţei cu specificaţiile tehnice.  
 Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat 
şi complet în conformitate cu Caietul de Sarcini. 
 Cerinţele tehnice din Caietul de sarcini sunt minimale.  
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge 
ofertele care nu respectă cerinţele minime solicitate în Caietul 
de sarcini (Conform art. 36. alin.2, lit. a, din HG 925/2006). 

VI.5) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Formularul de ofertă – Formularul B0. Pretul va fi 
exprimat in LEI, fără TVA şi echivalentul in EURO 
conform cursului de schimb BNR valabil pentru data 
publicării în SEAP a invitaţiei de participare; 

Propunerera financiară va fi elaborata prin luarea in 
considerare a estimarii proprii a ofertantului a impactului in 
costul serviciilor a influenţei eventualei creşteri a preţurilor, a 
inflatiei sau a aprecierii/deprecierii monedei nationale in 
raport cu alte valute, pe întreaga perioadă a derularii si platii 
lucrărilor, până la finalizarea contractului. 

Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului 
legate de ajustari de preturi, determinate de astfel de motive, 
nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase 
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intre partile contractante. 
 Moneda de baza/referinta a contractului, functie de 
care se va aprecia modul de indeplinire de catre achizitor a 
obligatiei de plata a pretului contractului, este leul; toate 
referirile la moneda euro, din oferta, Contract sau alte 
inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau executarea 
contractului se fac din ratiuni exclusive de statistica si 
monitorizare. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie 
primită şi înregistrată de către EnergoNuclear SA până la data 
si ora limită pentru depunere, stabilită în anunţul sau invitaţia 
de participare. 

Ofertele trebuie sa fie insotite de urmatoarele 
documente: 
1) scrisoarea de înaintare – ofertantul trebuie sa remita 
Scrisoarea de inaintare in conformitate cu Formularul 1. 
Aceasta va fi semnata de catre persoana autorizata prin 
imputernicire sa angajeze ofertantul in procedura pentru 
atribuirea contractului de achizitie. Scrisoarea de inaintare, in 
doua exemplare se va depune separat la adresa mentionata de 
mai sus si se va solicita inregistrarea ei. Un exemplar din 
Scrisoarea de inaintare pe care vor fi trecute: numarul de 
inregistrare, data si ora inregistrarii va fi returnat 
depunatorului ofertei; 
2) împuternicire – oferta trebuie sa fie insotita de 
imputernicirea scrisa Formularul 2 - prin care semnatarul 
ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura 
pentru atribuirea contractului de achizitie. In cazul 
asociatiilor, imputernicirea trebuie semnata de catre 
persoanele care la randul lor sunt imputernicite legal si care 
reprezinta fiecare asociat in parte; 
3) garanţia de participare, în original - se va depune separat. 
In situaţia constituirii garantiei de participare de catre IMM-
uri, se vor depune şi documentele doveditoare; 
 Ofertantul trebuie sa prezinte oferta in original, o 
copie tipărită şi o copie electronică în plicuri sigilate care 
vor cuprinde; 

- documente de calificare (original + copie) 
- oferta tehnică (original + copie) 
- oferta financiară (original + copie) 
- modelul de Contract, va fi introdus în plicul cu 

documente de calificare cu menţiunea “De acord cu 
propunerea de Contract”, semnat şi ştampilat  

Originalul si copia vor fi tiparite sau scrise cu cerneala 
neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de 
reprezentantul autorizat si nominalizat in imputernicire. In 
eventualitatea unor discrepante intre original si copie, va 
prevala originalul. 

Ofertantul va prezenta oferta atat sub forma 
tiparita, cat si sub forma electronica. In eventualitatea 
unor discrepante intre oferta sub forma tiparita si cea sub 
forma electronica, va prevala forma tiparita. 
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Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel 
dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana 
autorizata, nominalizate in imputernicire. 

Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în 
plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu 
“ORIGINAL” şi respectiv “COPIE”. Plicurile se vor 
introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi 
netransparent.  

Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi 
deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată 
întârziată sau nu este insotita de Garantia de participare, astfel 
cum a fost solicitata in documentatia de atribuire. Propunerea 
tehnică, propunerea financiară şi documentele de calificare se 
vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător si 
apoi intr-un colet cu adresa EnergoNuclear SA conform 
prevederilor, cu mentiunea „A NU SE DESCHIDE 
INAINTE DE DATA 29.09.2011, ORA 11.00”. 

Daca oferta nu este marcata conform prevederilor, 
EnergoNuclear SA nu isi asuma nici o responsabilitate pentru 
ratacirea ofertei. 
4) Declaratia privind calitatea de participant la Procedura - 
Formularul 0, împuternicirea si scrisoarea de garantie 
bancara pentru participare, toate in original, se vor remite intr-
un plic separat fata de cel in care va fi remisa oferta si marcat 
corespunzator conform celor mentionate mai sus. 

VI.7) Data limită de depunere a 
ofertelor  

29.09.2011, ora 10:30 la sediul EnergoNuclear SA situate în 
Sos. Ştefan cel Mare nr. 1A, etaj 1, camera 102, Sector 1, 
Bucuresti, cod  poştal 011736 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta 
numai înainte de data limită stabilită pentru depunere. 

 Modificarea sau retragerea de ofertei se realizează prin 
solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data limită 
stabilită pentru depunere. Ofertantul nu are dreptul de a-şi 
retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei si orei 
limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului şi a pierderii garanţiei de participare. 

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările 
trebuie semnate de persoana/persoanele autorizata/autorizate 
nominalizate in Imputernicire si prezentate în conformitate cu 
prevederile de mai sus, cu amendamentul că pe plicul exterior 
se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia: “MODIFICARI”. 
Prin modificarile facute de ofertant acesta nu poate 
modifica valoarea totala a ofertei mentionata in 
formularul de oferta (Formularul B0) 
 Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât 
cea stabilită, ori care este primită de către EnergoNuclear SA 
după expirarea datei si orei limită pentru depunere, se 
returnează nedeschisă în conformitate cu dispoziţiile art. 33, 
alin. 3, lit. a din HG 925/2006. 
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VI.9) Deschiderea ofertelor 29.09.2011, ora 11:00  
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent prin imputerniciti ai 
sai la deschiderea ofertelor. 

Nicio ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu 
excepţia ofertelor care se returnează nedeschise, respectiv cele 
intarziate şi cele care nu fac dovada constituirii garanţiei 
pentru participare sau a caror garantie nu indeplineste modul 
de prezentare, cuantumul si valabilitatea solicitata. 
 Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de 
deschidere care urmează să fie semnat atât de către membrii 
comisiei, cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt 
prezenţi la deschiderea ofertelor. Fiecare ofertant are dreptul 
de a primi o copie a procesului verbal al sedintei de 
deschidere a ofertelor. 
 Adjudecarea procedurii se poate face şi în prezenţa 
unei singure oferte, dacă aceasta îndeplineşte toate cerinţele 
Documentaţiei de atribuire şi este declarată admisibilă. 

Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: 
a) Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial în faţa comisiei de evaluare de o singură persoană, 

care va putea avea un singur însoţitor (angajat al ofertantului care va ataşa o copie a 
legitimaţiei de serviciu la împuternicirea reprezentantului oficial). 

b) Pentru a putea participa la procedură în calitate de spectatori, persoanele doritoare (angajaţi ai 
ofertantului) vor depune o cerere în acest sens, la sediul autorităţii contractante, până la data şi 
ora deschiderii ofertelor. Se acceptă participarea unui singur spectator din partea unui ofertant. 

c) Preşedintele comisiei are dreptul, să dispună evacuarea din sală a participanţilor, a însoţitorilor 
acestora sau a spectatorilor, care prin comportamentul lor împiedică buna desfăşurare a 
procedurii. 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VI.1) Preţul cel mai scăzut         ■ 
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică  □ 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 
VII.1) Ajustarea preţului contractului  DA □   NU ■ 
VII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului 

a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie 
a contractului de servicii: 10 % din valoarea de 
atribuire a contractului, fără TVA. 

b) Mod de constituire a garanţiei de bună 
execuţie a contractului de servicii: Garanţia de 
bună execuţie se constituie printr-un instrument 
de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară (scrisoare de garanţie bancară, 
etc.) ori de o societate de asigurări, care se 
prezintă în original.  

c) Mod de restituire a garanţiei de bună 
execuţie a contractului de servicii: Conform art. 
92, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

DA ■   NU □ 
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IX. MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 
 

a. Persoana care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al 
autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate 
solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea 
dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau in justitie, în 
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

b. În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se consideră 
vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu 
respectarea prevederilor art. 2562 si 270-271 din OUG 34/2006 

c. (1) Inainte de a se adresa instantei competente, persoana vatamata notifica autoritatea contractanta 
cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice si la intentia de 
a sesiza instanta judecatoreasca competenta. Dispozitiile art.205 si 2562 raman aplicabile. 
Notificarea nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dupa primirea 
notificarii, autoritatea contractanta poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru 
remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act 
emis in cadrul respectivei proceduri. Masurile adoptate se comunica in termen de o zi lucratoare 
atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici 
implicati in procedura de atribuire. 

Persoana vatamata care, primind comunicarea, considera ca masurile adoptate sunt suficiente 
pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite autoritatii contractante o notificare de renuntare 
la dreptul  de a formula actiune in justitie sau, dupa caz, de renuntare la judecarea actiunii. Lipsa 
notificarii prevazute la alin.(1) nu impiedica introducerea cererii in fata instantei judecatoresti 
competente. 

d. După primirea unei contestaţii, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta     măsurile de 
remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de măsuri 
trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de 
atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. 

e.  În situatia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea 
actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului şi autorităţii contractante o 
notificare de renunţare la contestaţie.  

Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este 
curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal pe raza căreia se află sediul autorităţii 
contractante. 
 
X. PRECIZĂRI FINALE 
 
a) Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care 

guvernează acest contract ca singură bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt 
conditiile proprii de vânzare ale ofertantului. 

b) Ofertantii au obligatia de a analiza cu grijă Documentaţia de atribuire şi să pregatească oferta 
conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi Caietului de sarcini 
continute în aceasta Documentatie. 

c) Eşecul de a depune o ofertă care să conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut conduce 
la respingerea ofertei. 

d) Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi 
rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent 
de rezultatul procedurii. 

e) Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: 
• Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor 
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documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.  
• Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează 
din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice 
sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 

f) Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului 
orice ofertant care în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos 
obligaţiile contractuale fata de EnergoNuclear SA, din motive imputabile ofertantului în cauză, 
fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 
34/2006, art. 181, lit.  c1). 

g) In cazul în care ofertantii nu transmit în perioada precizată de Comisia de evaluare 
clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt 
concludente, oferta va fi considerată neconforma (HG 925/2006, art. 79, alin.1). 

În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii 
tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. (HG 925/2006, art. 79, alin.2). 
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FORMULARE 
 
 

 
Secţiunea II conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea 

ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare 

examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau asociat, la procedura pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei 

secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

 
 
 



 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18/48 

FORMULAR 0 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului 

economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează procedura), 
având ca obiect ................. (denumirea lucrării şi codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizată 
de ....................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta: 

� în nume propriu; 

� ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................; 

� ca subcontractant al .........................................; 

(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

2. Subsemnatul declar ca: 

� nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

� sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. 

(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

3. Subsemnatul 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 publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publica. 

4. De asemenea, declar ca 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră. 

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
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FORMULAR 1 
 

Înregistrat la sediul EnergoNuclear SA  
nr. ............/.................. 

OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

 

Către ................................................................................... (denumirea autorităţii 

contractante şi adresa completă) 

                  

Ca urmare a anunţului de participare, nr….……din…………../(ziua/luna/anul), privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului ………………………………………………  

   
noi……………………/(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Scrisoare de garanţie bancară ……………………/(seria/numărul, emitentul) privind garanţia 
pentru participare, în cuantumul şi forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru atribuire. 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi intr-un număr de……..copii; 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele 

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

 

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
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FORMULAR 2 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 

 

 

Subscrisa ……………………………, cu sediul în ………………………………, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. …………, CUI ………………, 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 procedura de atribuire nr. ……………………, în 

scopul atribuirii contractului / acordului cadru de ………………………………………organizata de 

Autoritatea contractantă ………………………………. 

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 

prezenta 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. 

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 

……………………………………… 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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FORMULAR 3 
 

BANCA 
 ___________________ 
         (denumirea) 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 

Catre ____________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa 
completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ____________________________ (denumirea 
contractului de achizitie publica, amplasamentul), noi _________________________ (denumirea 
bancii), avand sediul inregistrat la ______________________ (adresa bancii), ne obligam fata de 
__________________________________________ (denumirea autoritatii contractante)  sa platim 
suma de _______________________________ (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca 
aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea 
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai 
multora dintre situatiile urmatoare: 
 

a) ofertantul _________________________ (denumirea/numele) si-a retras oferta in 
perioada de valabilitate  a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ________________________ 
(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a 
ofertei; 

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de 
valabilitate a ofertei. 

 
Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________. 
 
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
 
                    BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
             (reprezentant) 
       (semnatura autorizata) 
 
 



 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22/48 

FORMULAR 4 
 

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: 
[ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia 
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr.2. 
[ ] Întreprindere 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 ataşa la declaraţie. 
[ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr.2, precum şi a fişelor 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-întreprindere, 
întreprindere mică, mijlocie sau mare). 
���� Nu 
���� Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) 
 
 
Semnătura ..................................................................................... 
                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 
 
Data întocmirii .................................... 
 
Semnătura .......................................... 
 
 
 ___________  
1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 
27/2006.  
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.  
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FORMULAR 4.a 
 

CALCULUL 
pentru întreprinderile partenere sau legate  

 
Secţiunile care trebuie incluse, după caz:  
- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice 
fişe adiţionale); 
- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe 
adiţionale). 
 
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate  
 

Perioada de referinţă 
 

Numărul mediu 
anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 

Total active 
(mii lei/mii 

Euro) 
1. Datele1 întreprinderii solicitante 
sau din situaţiile financiare anuale 
consolidate (se vor introduce datele 
din tabelul B1 din secţiunea B2 

   

2. Datele cumulate1 în mod 
proporţional ale tuturor 
întreprinderilor partenere, dacă este 
cazul (se vor introduce datele din 
secţiunea A) 

   

3. Datele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor legate1 (dacă există) 
– dacă nu au fost deja incluse prin 
consolidare la pct. 1 din acest tabel 
(se vor introduce datele din tabelul 
B2 din secţiunea B) 

   

TOTAL     
 
Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a 
se stabili categoria întreprinderii"  

 
 
 
___________  
1 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.  
2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor 
financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare 
anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea 
este inclusă.  
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FORMULAR 4.b 
 

FIŞA DE PARTENERIAT  
 
1. Date de identificare a întreprinderii  
Denumirea întreprinderii …………………………………………………………………… 
Adresa sediului social …………………………………………………………… 
Codul unic de înregistrare …………………………………………………… 
Numele, prenumele şi funcţia ... (preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau 
echivalent) … 
 
2. Date referitoare la întreprinderea legată  
Perioada de referinţă 

 
Numărul mediu anual 

de salariaţi3 
Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 
Active totale 

(mii lei/mii Euro) 
Total     
NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă 
există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această 
întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja 
incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa 
întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.  
 
3. Calculul proporţional  
a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin 
intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă 
această fişă:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din 
capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)  
…………………………………………………………………………………………………………… 
b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai 
mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1.  

Tabelul de parteneriat – A.2. 

Procent 
Numărul mediu 
anual de salariaţi 

Cifra de afaceri anuală 
netă  

(mii lei/mii Euro) 

Active totale5  
(mii lei/mii Euro) 

Valoare rezultată în urma aplicării 
celui mai mare procent la datele 
introduse în tabelul de la pct.1. 

   

Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.  
 
 ___________  
3 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, 
calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  
4 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai 
mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi 
întreprindere parteneră.  
5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.      
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FORMULAR 4.c 
 

 
INTREPRINDERI PARTENERE 

 
 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru 
fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a 
oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale 
consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse 
în tabelul de mai jos.  
 
 
1. Date de identificare şi date financiare preliminare  

Tabelul A.1.  
Intreprinderea parteneră – Date de identificare 

Numărul 
mediu 

anual de 
salariaţi 

Cifra de 
afaceri 

anuală netă 
(lei/euro) 

Active 
totale 

(lei/euro) 

Numele sau 
denumirea 

întreprinderii 

Adresa 
sediului 
social 

Cod unic de 
înregistrare 

Numele şi 
prenumele 

preşedintelui 
consiliului de 
administraţie, 
directorului 
general sau 
echivalent 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

Total:       
 

NOTE: 
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru 

fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.  
Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile 

de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).  
Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii 

partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu 
această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare 
anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre 
întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale 
consolidate.  
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FORMULAR 4.d 
 

ÎNTREPRINDERI LEGATE 
 
1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii:  
���� Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în 
situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).  
���� Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu 
întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate 
(tabelul B2). 
NOTĂ: 
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din 
alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele 
oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în 
amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6. 
 
2. Metode de calcul pentru fiecare caz  
Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de 
mai jos.  

    Tabelul B.1.  
 Numărul mediu anual 

de salariaţi7 
Cifra de afaceri anuală 

netă (lei/euro) 
Active totale (lei/euro) 

Total    
Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.1 din tabelul 
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". 
 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare 

Întreprinderea 
legată(denumire/date 

de identificare) 
Adresa sediului social 

Cod unic de 
înregistrare 

Numele şi prenumele 
preşedintelui consiliului 

de administraţie, 
directorului general sau 

echivalent 
A.    
B.    
C.    
D.    
E.    
 

NOTĂ: 
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare 
anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente 
acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.  
 
 
 
 
 ___________  
6 Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006  
7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, 
calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  
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Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va 
completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare 
anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.  
 

    Tabelul B.2.  

Întreprinderea 
numărul: 

Numărul mediu anual 
de salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

lei/mii Euro) 

Active totale (mii 
lei/mii Euro) 

1.*)    
2.*)    
3.*)    
4.*)    
5.*)    
Total    
 
 NOTĂ  

Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul 
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).  
 
 
 
 ___________  
*) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.  
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FORMULAR 5 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONTRACTULUI 
 

 
 
 

Subsemnatul(a).......................................................... [numele operatorului economic], în 
calitate de ofertant la procedura de achiziţia pentru ............................................................. 
[obiectul contractului şi codul CPV], la data de ..................... [se inserează data], organizată de 
EnergoNuclear SA declar pe proprie răspundere că accept toate clauzele contractuale prezentate 
în Documentaţia de atribuire -  Contract de servicii  

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

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
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FORMULAR  6 
 

 
CERTIFICAT 

de participare cu ofertă independentă 
 
 
 
 

I.  Subsemnatul/Subsemnaţii,  .........................,  reprezentant/reprezentanţi  legali  al/ai  
............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică 
organizată de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. 
.................................... din data de ...............................,certific/certificăm prin prezenta că informaţiile 
conținute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.  

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele: 

1. am citit și 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 ...................... 
 

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
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FORMULAR 7 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din  

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 34/2006 
 

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

________________________________ , (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului / ofertantului 

/ ofertantului asociat / subcontractantului) 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. 691 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 prin Legea nr. 337/2006 respectiv nu am membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane 

care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, 

astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr.34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de 

decizie în cadrul autorităţii contractante.  

   

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

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
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FORMULAR A0 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________, 
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

 
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, 
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.  

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, 
fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

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. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ______________________________________ 

 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
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FORMULAR A1 

OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/06  

 
 
Subsemnatul(a) .................................................., în calitate de ofertant la procedura de 

.................................................. pentru achizitia de .................................................., cod CPV 

.................................................., la data de .................................................., organizată de 

.................................................. declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin 
lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 
lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data deschiderii ofertelor. 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională. 

 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. 
 

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
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FORMULAR A2 

OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

 
INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

 
 

a) Numele asocierii, dacă este cazul ……………............................................. 
 
b) Numele partenerilor din asociere 

i) 
ii) 
iii) 

 
c) Numele asociatului principal……………............................... 
 
d) Detalii de contact (persoana de contact, adresa, telefon, fax, e-mail, etc.) 
 
e) Documentul de asociere (data semnării, locul, etc.) – se va ataşa un original al acestui 

document* 
 
f) Responsabilităţile asociaţilor, în % şi pe tipuri de activităţi (furnizare produse, prestări 

servicii, execuţie lucrări) 
 
 
Data completării……………. 
 
 
Ofertant 
………………………………. 
(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
* Documentul privind asocierea va cuprinde minimal următoarele: 

1. denumirea asocierii (dacă este cazul), numele partenerilor de asociere şi a reprezentanţilor săi 
legali, desemnarea asociatului principal 

2. faptul că toţi asociaţii sunt responsabili, împreună şi/sau separat, în procentul stabilit şi pentru 
activităţile stabilite, pentru execuţia lucrării 

3. faptul că asociatul principal va fi autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele 
oricărui din asociaţifaptul că asociatul principal este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv 
pentru plăţile aferente, obligaţia asociaţiilor de a rămâne în asociere pentru toată perioada de furnizare a 
execuţiei lucrării 
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 FORMULAR A3 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
1. Denumire: 
2. Cod fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: ………………………… 

Fax: ………………………… 
E-mail: ………………………… 

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:  
   (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 
 
6. Obiect de activitate, pe domenii: 
   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
8. Principala piaţă a afacerilor: 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Anul Cifra de afaceri anuală 
rezultând din execuţia 

lucrărilor similare  
(la 31.12) 

- lei - 

Cifra de afaceri anuală 
rezultând din execuţia 

lucrărilor similare 

(la 31.12) 
- echivalent euro - 

1.   
2.   
3.   

Medie anuală:    
                                                                                                      
Data completării: …………… 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (Funcţie)  

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR A4 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

EXPERIENŢA SIMILARĂ 
 
 

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: 

                □ contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 

                □ contractant asociat 

                □ subcontractant 

      (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

4. Valoarea contractului (exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul) 

          a) iniţială (la data semnării contractului):    

          b) finală (la data finalizării contractului):    

5. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea  contractului,  natura acestora, valoarea în litigiu 
(echivalentul în EURO)   şi  modul  lor  de  soluţionare:_______________________________ 

6. Durata de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată - termen stabilit prin contract: 

b) efectiv realizată; 

            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 la terminarea lucrărilor: 

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 lucrări 
prevăzute în contract: 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (Funcţie)  

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR A4.a 

OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 

 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
............................................................................................................................., (denumirea/numele si 
sediul/adresă operatorului economic) 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, banca, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………………………………….. 
(denumirea si adresa autorităţii contractante)  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 
 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………….. 
                                                 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 

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

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
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Anexă FORMULAR A4.a 

 
___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Funcţie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 
________ 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de 
asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor. 

Nr. 
Crt. 

 

Obiectul contractului 
 

Codul CPV 
Denumirea/numele 

beneficiarului/ 
clientului Adresa 

Calitatea 
executantului *) 

 

Preţul total al 
contractului 

Procent 
executat 

% 

Perioada de derulare 
a contractului **) 

0 1 2 2 3 4 5 7 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 

 

       



   EnergoNuclear 
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FORMULAR A5 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI 
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
 
 Subsemnatul ........................................................................., reprezentant împuternicit al 
............................................................................................................................................, 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de 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. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
........................................................................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………......................… (se precizează 
data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de conducere    

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

 
 

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
 



   EnergoNuclear 
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FORMULAR A6 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND RESURSELE TEHNICE DE CARE DISPUNE 
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A 

CONTRACTULUI 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 De asemenea, declar ca informatiile 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 
…………...................................................... (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. (se precizează 
data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
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Anexă FORMULAR A6 
 
 
 

LISTA 
cuprinzând cantitătile de echipamente tehnice 

 
 

Nr. 
crt. Denumire echipament U.M. Cantitate 

Forma de deţinere 
Proprietate În chirie 

1. 
     

2. 
     

… 
     

 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
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FORMULAR A7 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE 

PERSONAL ANGAJAT ŞI ASIGURAREA PERSONALULUI DE 
SPECIALITATE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI DE 

ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
 

 Subsemnatul __________________________________, director general al societăţii 
comerciale, declar  pe  propria  răspundere  că  numărul  mediu  anual  de  personal  angajat  al  
societăţii  este  de ______ oameni  şi  pentru  achiziţia  publică  
______________________________________,  societatea comercială dispune de următoarea 
asigurare cu personal de specialitate: 
 

Nr
. 

crt
. 

Funcţia 
Numele şi 
prenumele 

Studii de 
specialitate

, * 

Vechimea în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de 
lucrări 

similare, 
executate în 

poziţii similare 

0 1 2 3 4 5 

1.   Responsabilul Tehnic     

2. 
 Echipa de realizare a 
proiectului 

    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

  
    

  
    

 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului 

responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică  
 
 
Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 (semnatura autorizată) 
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FORMULAR A9 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....................................................................,  
(denumirea/numele şi sediul/adresa 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 
................................................ (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .…………………………………………….... 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant 
Partea/părţile din 

contract ce urmează a 
fi subcontractante 

% 

Acord 
subcontractor cu 

specimen de 
semnatură 

     

     

     

 

 

 
Operator economic, 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 (semnatura autorizată) 
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Anexă FORMULAR A9 
SUBCONTRACTANT 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DATE DE RECUNOAŞTERE SUBCONTRACTANT 

 
1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

     Fax: 

     E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________ 

                                                                (numărul, data si locul de 

înmatriculare/înregistrare) 

 
Subcontractant, 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 (semnatura autorizată) 
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MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

 
 La contractul de achizitie publica, incheiat intre SC EnergoNuclear SA, in calitate de 
Achizitor si ________________, in calitate de Executant, privind 
_____________________________ (denumire contract). 

1. Parti contractante: 
 Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ 
____________________ (adresa,tel.,fax), reprezentata prin __________________ Director 
General si ______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza Executant 
si 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________ 
(adresa,tel.,fax), reprezentata prin __________________ Director General si 
____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului: 
Art.2.1. _______________ (lucrările) ce fac obiectul prezentului contract 
sunt_________________ de: 

- ____________________ 
- ____________________. 

Art.2.2. Valoarea  ______________ (lucrărilor) este conform ofertei prezentate de 
subcontractant. 
Art.2.3. Executantul va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre Executant 
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ (lucrărilor) 
executate 
in perioada respectiva. 
- plata ___________________________ (lucrărilor) se va face in limita asigurarii finantarii 
________________________ (lucrărilor) de catre  Achizitorul_________________________ 
(denumire autoritare contractanta) 
Art.2.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este in 
conformitate cu  
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
Art.2.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii 
procesului verbal incheiat la terminarea ________________________ (lucrărilor). 
Art.2.6. Executantul va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 
dispozitiile legale. 
Art.2.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 
(lucrărilor) 
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de executant fata  de 
achizitor, subcontractantul va plati penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea 
____________________  (lucrărilor) nerealizata la termen. 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.2.3., executantul va plati 
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
Art.2.8. Subcontractantul se angajeaza fata de executant cu aceleasi obligatii si responsabilitati 
pe care executantul le are fata de achizitor  conform contractului_____ 
____________________________ (denumire contract). 
Art.2.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este 
posibil, litigiile  vor fi deduse spre solutionare instantelor judecatoresti competente material si 
teritorial. 
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
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3. Alte dispozitii: 
Art. 3.1 Prin incheierea prezentului acord de subcontractare, subcontractantul se substituie, in 
limita subcontractarii, in drepturile si obligatiile executnatului, dobandite de acesta prin 
atribuirea contractului de achizitie publica de execuţie lucrări, in sensul ca raspunde solidar cu 
executantul pentru modul de executare a obligatiilor contractuale. 
Raspunderea executantului si a subcontractantului pentru modul de executare a obligatiilor 
contractual asumate, operanta pe toata durata de executare a contractului, in limita 
subcontractarii, este solidara, in sensul ca incheierea prezentului acord de subcontractare este 
lipsita de consecinte juridice in ceea ce priveste obligatiile contractual asumate de executantul 
fata de achizitor, cu urmarea ca orice neexecutare, executare necorespunzatoare sau cu 
intarziere a contractului de achizitie publica, din culpa executantului sau a subcontractantului, 
atrage raspunderea solidara a executantului si a subcontractantului fata de achizitor 
Partile acestui acord de subcontractare renunta la beneficiul de diviziune, cu consecinta 
libertatii achizitorului de a se indrepta, pentru repararea prejudiciilor, impotriva oricaruia dintre 
semnatarii  acordului, intr-o ordine de preferinta aflata la aprecierea si dispozitia achizitorului, 
functie exclusiv de interesele sale. 
Art. 3.2 Prezentul acord de subcontractare produce efectele juridice in considerarea carora a 
fost incheiat incepand cu data si sub rezerva, stipulata cu titlu de conditie suspensiva, a 
acordului expres al achizitorului cu privire la subcontractare. 

 
______________________    _________________________ 

(executant)                           (subcontractant) 
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ACORD DE ASOCIERE 
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
Conform ____________________________________________________(incadrarea legala). 
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ 
             S.C. ________________________ 
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________ 
__________________________________________________________________” (denumire 
obiect contract). 
Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica 
comun: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de 
la investitor in folosul partenerilor de asociere. 

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor 

convenite de comun acord. 
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului de 
asociere; 

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a 
fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. 

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de 
fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Liderul asociatiei: 
S.C. ______________________ 
Alte clauze: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 

Data completarii:      LIDERUL ASOCIATIEI, 
______________      __________________ 

 
        ASOCIAT, 

        __________________ 
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FORMULAR B0 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

______________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim că, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
executăm _________________ (denumirea seriviciilor) pentru suma de 
________________________ (moneda ofertei) (suma în litere şi în cifre), echivalent în euro 
_______________, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de 
______________________ (suma în litere şi în cifre). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 
lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în 
conformitate cu graficul de execuţie anexat în _________________________ (perioada în 
litere şi în cifre) luni calendaristice. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 
___________________________ (durata în litere şi în cifre) zile, respectiv până la data de 
____________________ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 
împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că: 
      
    � depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 

ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
      
     � nu depunem oferta alternativă. 
          (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

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

 
Data _____/_____/_____ 

 
_____________ (semnătura), în calitate de _____________________, legal autorizat sa 

semnez oferta pentru şi în numele ____________________________ (denumirea/numele 
operator economic). 
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FORMULAR C1 
 
OFERTANT 
…………………………… 
(denumire) 

 

CERERE  

de restituire a garanţiei de participare 

 

Către .................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în 
……………………………………………………………………………………………, 
solicităm prin prezenta restituirea garanţiei, în valoare de ………………………………, 
constituită în  vederea participării la procedura nr. ………………………………, privind 
achiziţionarea de ………………………………………………………………………… de 
către ……………………………………………………… .prin: 

� Scrisoare de garanţie bancară nr. …………………………………… emisă de 

…………………………………………………………………………………  

� Ordin de plată nr. ……………………………………………………………… 

� Chitanţa  nr.……………………………………………………………… 
 

Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii, cod IBAN 
………………………………………………, deschis la ……………………………… . 

Vă mulţumim, 

Data completării: …………… 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (Funcţie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  

 
 
 
 
Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original la sediul EnergoNuclear SA 
 
  


