
 
 
 
 
Formular nr. 2 declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici si mijlocii 
 

DECLARATIE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 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 Legea nr. 346/2004 
    [] 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 ................................. 
 



Formular nr. 1 
 
BANCA 
___________________ 
(denumirea) 
 
 
 

               SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publică 
________________________________, 
                                                                                                                                  
(denumirea contractului) 
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi 
__________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în 
favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând 
______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa 
cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai 
sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă 
formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 

valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta 
scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 

 


