
Formular declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria într eprinderilor mici si 
mijlocii 
 

DECLARATIE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria într eprinderilor mici si mijlocii 

 
    I. Date de identificare a întreprinderii 
 
    Denumirea întreprinderii     ............................................................ 
    Adresa sediului social     ............................................................ 
    Cod unic de înregistrare     ............................................................ 
    Numele si funcţia     ............................................................ 
    (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
 
    II. Tipul întreprinderii 
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
    [] Întreprindere autonoma. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din 
situaţia economico-financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără 
anexa nr. 2 din L346/2004 
    [] Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 
    [] Întreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 
 
    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) 
 
  
Numărul mediu anual de 
salariaţi 

Cifra de afaceri anuala neta  
(mii lei/mii euro) 

Active totale  
(mii lei/mii euro) 

   
   
  
  Important: 
    Precizaţi daca, fata de exerciţiul         []  Nu 
    financiar anterior, datele financiare   []  Da (în acest caz se va completa 
    au înregistrat modificări care                  si se va ataşa o declaraţie 
    determina încadrarea întreprinderii             referitoare la exerciţiul 
    într-o alta categorie (respectiv                financiar anterior) 
    micro-întreprindere, întreprindere 
    mica, mijlocie sau mare). 
 
Semnătura ........................................ 
(numele si funcţia semnatarului, 
autorizat sa reprezinte întreprinderea) 
 
    Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta declaraţie si din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 
 
    Data întocmirii ........................... 
 
    Semnătura ................................. 
 
 
 



 
 ......................................... 
 (denumire/oferte ofertant) 

OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm 
............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în 
cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în 
valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

 
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). 

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

 
4. 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. 

 
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”alt ă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice 
ofertă primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 


