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                          ROMÂNIA

7/15/2016

X
Machitescu Marian

Primar  

                   JUDEȚUL PRAHOVA 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ORAS URLAȚI 

               PRIMĂRIA ORAȘULUI URLAȚI 

 

Adresa: Str. 23 August, nr. 9, Oraș Urlați, Județul Prahova, cod 106300 

Tel / Fax: 0244 – 271429 / 270 010 

E-mail: primaria_urlati@yahoo.com 

 

Nr. 12948 din 15.07.2016 

                                                                                                             APROBAT 

                                                                                          PRIMAR,   MARIAN MĂCHIȚESCU 

 

 

CAIET DE SARCINI 

executie lucrari  „Reparatii scari si rampe de acces la Spitalul Orasenesc Urlati” 

  

 

  Denumirea obiectivului: “Reparatii scari si rampe de acces la Spitalul Orasenesc Urlati” 

 

   Reparatii scari exterioare la imobilele din incinta Spitalului Orasenesc Urlati, situate in Orasul Urlati, strada 

Independentei, nr. 52. Spitalul se afla in subordinea Consiliului Local Urlati, cladirea care face obiectul prezentului 

caiet de sarcini fiind in proprietatea U.A.T. Orasul Urlati.   

   

 Beneficiarul Investitiei:  U.A.T. Orasul Urlati, judetul Prahova 

 

 Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare; 45341000-9 Montare de balustrade  

  

 Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 

 

In vederea evaluarii spitalului pentru acreditarea care va avea loc in trimestrul III al anului curent este 

necesara reparatia scarilor exterioare ale spitalului, deoarece nu corespund normelor in vigoare privind siguranta 

pacientilor, nefiind prevazute cu balustrade,  iar rampele pentru accesul pacientilor invalizi si al targilor au o 

inclinatie mult prea mare (45º). Spitalul are mai multe scari exterioare dupa cum urmeaza: 

- 2 scari cu 6 trepte cu o  inaltime  de cca. 90 cm, fara balustrade si cu rampa de acces improprie; 

- 3 scari cu cate 3 trepte, ce necesita reparatii fiind deteriorate, fara rampe de acces si fara balustrade. 

 Conform Ordinului  nr. 4  din 22.01.1997, emis de Ministerul  Lucrărilor Publice Şi Amenajarii Teritoriului si, potrivit 

specificatiilor Referatului de necesitate nr. 880/30.03.2016, intocmit de catre Managerul Spitalului Orăşenesc Urlaţi,  acestea 

trebuie sa respecte urmatoarele:  

 

V.2.(A).5.    Siguranţa cu privire la deplasarea pe scări si rampe  

V.2.(A).5.1. Condiţii de rezolvare  

a. dimensiuni trepte şi contratrepte:   

• h = max. 16,5 cm;   

• 1 = min. 28 cm, cu condiţia:  

• 2h +1 = 62  64 cm;   

b. lăţime rampă scară şi podeşte (pe traseele bolnavilor):  

 •  în general 1 = min 1,20 m (impus de necesităţi persoane handicapate cu dificultăţi de mers);  

 • pentru transportul persoanelor cu targa: scări 1 = min. 1,40 cm; podeşte 1 = min. 2,20 m;   

c. treptele vor fi astfel conformate încât să nu existe pericolde accidentare prin agăţare cu vârful  piciorului; 

d. finisajul scărilor va fi realizat din materiale antiderapante; 

e. toate treptele unei scări vor avea aceleaşi dimensiuni;   

f. înălţimea liberă de trecere, de  la nasul treptei pe linia de flux şi înălţimea libera de trecere pe sub scara; 

• h = min. 2.40 m;  

 g. nu se vor utiliza scări cu trepte balansate pe căile de evacuare. 
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V.2.(A).5.2. Măsuri de protecţie 

a.  scările vor avea mana curentă (fixată pe parapet sau pe perete) pe o singură parte, în cazul  rampelor cu 1, 3 fluxuri şi pe 

ambele părţi în cazul celor mai late.  

b. spre partea liberă a rampei sau podestului, scările vor fi prevăzute cu balustradă având h curent = 0,90 m (şi conform 

prevederi STAS 6131); 

  c.  balustrada trebuie astfel alcătuită încât să nu permită căderea sau trecerea copiilor dintr-o parte în 

alta (cazul secţiei de pediatrie).  

• fără elemente orizontale sau elemente decorative cu potenţial de căţărare (între 0,12 şi 0,60 m de la partea inferioară);  

• cu distanţa între montanţi max. 10 cm;  

  d. mana curentă va fi astfel conformată incât să fie uşor cuprinsă cu mâna (0 max 45 cm) şi să  

nu prezinte nici un risc de agăţare sau rănire;  

  e. scările vor fi corespunzător luminate, fără a produce fenomenul de orbire.  

 

  Modalitatea de desfasurare a achizitiei: cumparare directa, in conformitate cu prevederile Art. 7, alin. 

(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale CAPITOLULUI III: Realizarea achiziţiei publice, 

SECŢIUNEA 1: Achiziţia directă din Anexa la HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 
(„(5)Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a 

achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 

este mai mică decât 441.730 lei.”) 

 

(CAPITOLUL III: Realizarea achiziţiei publice 

SECŢIUNEA 1: Achiziţia directă 

Art. 43 

(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată 

a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege. 

(2)SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul catalogului 

electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor alin. (1). 

(3)În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi 

poate satisface necesitatea sau constată că preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât 

preţul pieţei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea 

contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă. 

(4)Achiziţia prevăzută la alin. (1) se realizează pe bază de document justificativ. 

(5)Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie 

publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul 

instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără 

numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita 

la, cardurile de plată şi/sau portofele electronice. 

Art. 44 

(1)În cadrul SEAP, operatorii economici înregistraţi au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele, serviciile 

sau lucrările pe care le oferă, cu rol de instrument de lucru opţional pentru aplicarea prevederilor art. 43 alin. (1). 

(2)În cazul în care publică un astfel de catalog, operatorii economici au obligaţia de a menţiona detalii cu privire la produsele, 

serviciile sau lucrările oferite, inclusiv preţul, astfel încât autoritatea contractantă să aibă suficiente informaţii pentru a alege în 

mod corect şi obiectiv. 

Art. 45 

(1)Autoritatea contractantă, accesând cataloagele publicate în SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau 

lucrările prezentate în aceste cataloage şi de a transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici 

care le oferă. 

 (2)Notificările prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la: 

a)datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrărilor solicitate; 

b)cerinţele privind livrarea, prestarea sau executarea; 

c)condiţiile în care urmează să se efectueze plata. 

Art. 46 

(1)În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute la art. 45 alin. (1), operatorul economic are obligaţia de a 

transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. 

(2)Netransmiterea unui răspuns în termenul prevăzut la alin. (1) echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea 

contractantă. 

(3)În cazul în care operatorul economic acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă, va transmite acesteia, prin 

intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor. 

(4)Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă prevăzută la alin. (3), în termen de 

cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic. 

(5)În situaţia în care achiziţia directă se realizează în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3), autoritatea contractantă 

transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte 13.000 lei, fără TVA, în cel mult 10 zile 

de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate. 

file:///C:/Users/achizitii/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp329610/00178472.htm
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 (6)Transmiterea notificării prevăzute la alin. (5) se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la 

adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde minim următoarele informaţii: 

a)denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic; 

b)obiectul achiziţiei; 

c)codul CPV; 

d)valoarea achiziţiei; 

e)cantitatea achiziţionată; 

f)data realizării achiziţiei.”) 

 

 1. Publicarea Caietului de sarcini nr. 12948 din 15.07.2016, formularelor  si antemasuratorilor efectuate pe 

site-ul Primariei Orasului Urlati, disponibil la adresa url: www.urlati-ph.ro si transmiterea Anuntului de publicitate 

pe SEAP. 

 2. Incarcarea Ofertelor pe SEAP (www.e-licitatie.ro), cu mentionarea, la punctul Descriere, dupa descrierea 

produsului/serviciului/lucrarii a specificatiei: „conform Anuntului de publicitate nr. ..................”, precum si a 

termenului de executie a lucrarii, pana la data de 22.07.2016, ora 11:00, cu codul CPV 45453000-7 Lucrări de 

reparaţii generale şi de renovare;  

 Ofertantii interesati, care incarca oferta in SEAP vor informa Autoritatea Contractanta prin posta electronica, 

la adresa: primaria_urlati@yahoo.com, pana Vineri, 22.07.2016, ora 11:00, cu privire la incarcarea ofertei in SEAP 

si vor transmite si Oferta, insotita de Formularele solicitate de Autoritatea Contractanta. 

 Ofertantii care nu vor proceda la informarea Autoritatii Contractante in termenul precizat anterior, 

cu privire la incarcarea ofertei in SEAP si nu vor transmite documentele solicitate, nu vor intra in etapa de 

evaluare a ofertelor. 

 3. Analiza ofertelor si determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, prin 

aplicarea criteriului de atribuire raport calitate-pret. Informarea ofertantilor cu privire la analizarea ofertelor. 

 4. Cumpararea directa se va finaliza, prin intermediul SEAP, cu Ofertantul a carei oferta va fi declarata 

castigatoare, fiind desemnata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, prin aplicarea criteriului de 

atribuire raport calitate-pret. 

 5. Semnarea Contractului de executie lucrari cu Ofertantul declarat castigator. Ofertantul stabilit castigator 

va prezenta Oferta in original, aceasta devenind Anexa la Contract.  

 

Data de incepere: 

Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant va fi comunicat prin ordinul 

de incepere a lucrarilor, emis de Autoritatea contractanta dupa data comunicarii constituirii garantiei de buna 

executie. Garantia de buna executie a contractului se constituie in maxim 5 zile de la semnarea contractului de catre 

ambele parti. 

 

Nu se accepta actualizarea pretului contractului. 

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret. 

 

 Punctaj maxim Pondere 

Propunerea financiara 40 40% 

Propunerea tehnica 60 60% 

Total punctaj si pondere 100 100% 

 

 Punctajul maxim care poate fi obtinut de un ofertant este de 100 puncte. 

 1. Punctajul financiar se acorda astfel: 

 a) pentru cel mai scazut pret se acorda 40 de puncte 

 b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: 

 P financiar n = (pret minim/pret n) x 40 

 2. Punctaj tehnic 

 Punctaj termen de executie a lucrarii se acorda astfel: 

 a) pentru termen minim de executie dintre ofertele depuse se acorda punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare, respectiv 60 puncte; 

 b) pentru alt termen de executie se acorda punctaj astfel: 

 P termen n = (termen minim/termen n) x 60 

 

 Pfinal =Pfinanciar x 40% + P tehnic x 60% 

 

 Valoare estimată a achiziției: 34.493,33 Lei fara TVA (valoare estimata stabilita conform prevederilor 

Art. 16 din Legea nr. 98/2016 a achizitiilor publice: 33.333,33 lei fara TVA, conform antemasuratori + 

1.160,00 Lei fara TVA – servicii intocmire antemasuratori). 

http://www.urlati-ph.ro/
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 Preţul ofertei trebuie să fie ferm în RON, indicând preţul în Lei, fără TVA. 

   

 Termen de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la data transmiterii. 

 

 Se solicita constituirea garantiei de buna executie in cuantum de 6% din pretul contractului, fara TVA,  

conform art. 39 – 42 din Subsectiunea 5: Paragraful 5 – Stabilirea garantiei de buna executie, din Anexa la H.G. 

nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

 Garantia de buna executie se constituie pentru intreaga perioada de derulare a contractului si se va 

elibera in conformitate cu prevederile Art.42, alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 395/2016. 
 („SUBSECŢIUNEA 5: Paragraful 5 - Stabilirea garanţiei de bună execuţie 

Art. 39 
(1)Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de 

îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. 

(2)În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu excepţia serviciilor de proiectare, a cărui valoare estimată 

este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 7 alin. (1) din Lege, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării 

procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu 

solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie. 

(3)Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie 

publică/contractului subsecvent. 

(4)Autoritatea contractantă stabileşte valoarea garanţiei de bună execuţie prin raportare la complexitatea contractului de 

achiziţie publică/contractului subsecvent care urmează a fi executat, care însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul 

contractului, fără TVA. 

(5)În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul 

are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică. 

Art. 40 
(1)De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în 

condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. 

(3)-(5) aplicându-se corespunzător. 

(2)În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a 

accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. 

(3)Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi 

parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentaţia de atribuire. 

(4)În cazul prevăzut la alin. (3), contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o 

bancă agreată de ambele părţi. 

(5)În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu 

capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, 

prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. 

(6)Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să fie 

mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără TVA. 

(7)Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să 

alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului 

până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent şi va 

înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 

(8)Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. (5) pot fi dispuse plăţi atât 

de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea 

Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. 

(9)Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) este purtător de dobândă în favoarea contractantului. 

Art. 41 
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi 

îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie 

autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de 

bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de 

executat. 

Art. 42 

(1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în 

cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului de achiziţie 

publică/contractului subsecvent şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

(2)În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel 

mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică/contractul 

subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună 

execuţie după cum urmează: 
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a)valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data 

predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor 

contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei; 

b)valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data 

încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până 

la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care 

autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză; 

c)valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenţie de şantier, în termen de 14 zile 

de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză. 

 (4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după 

cum urmează: 

a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 

dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de 

recepţie finală. 

(5)Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte 

din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor 

recepţionate.)” 

  

  În cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii conform Legii nr. 

346/2004 (făcând dovada în acest sens prin prezentarea Formularului - Declaratie privind incadrarea intreprinderii 

in categoria  intreprinderilor mici  si mijlocii);  garanţia de bună execuţie se constituie în procent de 50% din 

cuantumul precizat. 

     

Oferta, insotita de formularele solicitate, va fi transmisă pana la data de 22.07.2016, ora 11.00, la 

adresa de e-mail primaria_urlati@yahoo.com sau la nr. de fax 0244/270010 sau se poate depune la 

Secretariatul Primăriei Orașului Urlați si va fi postata pe SEAP in vederea achizitionarii  on-line din  

Catalogul de produse/servicii/lucrări disponibil in SEAP. 

  

 

ÎNTOCMIT, 

 

      Inspector, Dimulescu Angelica Niculina 

 

      Inspector, Pirvulescu Ileana Catalina 
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FORMULARE  

(model) 

 

 

 
 Această  secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a 

documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită autorității contractante  evaluarea rapidă și corectă a ofertelor 

depuse.  

 Fiecare ofertant care participă la procedura de achiziție publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în 

cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

 

1. Formular 1 - Scrisoare de înaintare 

2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, ale cărui informaţii să fie valabile la data 

depunerii ofertei, care să certifice faptul că societatea comercială aparţine categoriei profesionale impuse de 

îndeplinirea contractului (copie cu menţiunea „conform cu originalul”) 

3. Formular 2 - DECLARAŢIE  privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice 

4. Formularul  3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 - 167 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice 

5.   Formularul  4 - Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice 

6.  Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor (Anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004) - 

completare  – Dacă este cazul! 
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Formular 1 -  Scrisoare de inaintare 

 

 
 Operator Economic                                                                                         Autoritate Contractantă 

............................................................................                                                              Orasul Urlati 

Nr. .......................... din .....................................                 Nr. ..................... din ....................................... 

                 ora .................. 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

  Către :  

 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ORAȘUL URLAȚI 

 Primăria Urlați, Str. 23 August, nr. 9, Urlați, cod 106300, județul Prahova, România 

 

    Ca urmare a  Anuntului de publicitate nr. ...................... / ..............................................., privind achizitia 

directa in vederea atribuirii contractului având ca obiect  executie lucrari  “Reparatii scari si rampe de acces la 

Spitalul Orasenesc Urlati”, noi ............................................................................................................ 

(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem, alăturat, oferta firmei noastre, în conformitate cu documentația 

tehnico-economică transmisă. 

 Totodata, va informam ca am procedat la incarcarea ofertei si in SEAP, in conformitate cu specificatiile 

Anuntului de publicitate nr.........., precum si ale Caietului de sarcini. 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele  dumneavoastră! 

 
     Data completării ….................................................................. 

 

 

 
Ofertant ....................................................................  

(numele operatorului economic) 

 

 

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

(numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formular nr. 2  

 

OPERATOR ECONOMIC 

    (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE   

privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 

  Subsemnatul,................................................................................................................ reprezentant 

împuternicit al ........................................................................................................................................................... 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la  achiziție directă pentru executia 

lucrarii “Reparatii scari si rampe de acces la Spitalul Orasenesc Urlati”, cod CPV 45453000-7 Lucrări de 

reparaţii generale şi de renovare; 45341000-9 Montare de balustrade (Rev.2),  organizată de  autoritatea contractantă 

U.A.T. Orașul Urlați, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice,  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 pe propria raspundere ca niciun  membru al organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al ........................................................ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) sau care are 

putere de reprezentare, de decizie sau de control  in cadrul ......................................................... (denumirea/numele si 

sediul/adresa operatorului economic) nu a 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, în ultimii 5 ani.  

 

  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. 
 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326  «Falsul în declaraţii» din codul Penal referitor la 

« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 

legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amenda». 

 

 

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

     

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

         (numele operatorului economic) 

 

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

(numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul 3 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 -167 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitile publice 

 

OPERATOR ECONOMIC 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 - 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

 

 

 Subsemnatul(a) .......................................................................................................... (se insereaza numele operatorului 

economic-persoana juridică), în calitate de ofertant la achiziție directă pentru  pentru executia lucrarii “Reparatii scari si 

rampe de acces la Spitalul Orasenesc Urlati”, cod CPV 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare; 45341000-9 

Montare de balustrade (Rev.2),  organizată de  autoritatea contractantă Oraș Urlați, declar pe proprie răspundere că nu ma aflu in 

situatiile prevazute la art. 165 – 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

- nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit; 

- nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la elaborarea ofertei am 

tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, Autoritatea Contractanta putand 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata 

incalcarea acestor obligatii; 

- nu  am comis o abatere profesională gravă care  pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra 

acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi 

administrative;  

- nu am  încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu 

procedura în cauză;  

- nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi 

remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;  

- nu am participat  la pregătirea procedurii de atribuire, astfel incat aceasta sa conduca la o distorsionare a concurenţei, iar 

această situaţie sa nu poata fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;  

-  nu mi-am  încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, 

al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior,  aceste încălcări  ducand  la 

încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  

- nu m-am  făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul 

verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie,  am prezentat aceste informaţii 

sau sunt  în măsură să prezint documentele justificative solicitate;  

-  nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale 

care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire,  nu am  furnizat din neglijenţă informaţii eronate 

care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 

selectarea  sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către ……….............................……………….. 

(denumirea/numele operatorului economic).  

 

 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. 

 

 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii,  art. 326  «Falsul în declaraţii» din codul Penal referitor la « Declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcuta unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi 

desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amenda». 

 

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

 

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

     (numele operatorului economic) 

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

(numele persoanei autorizate şi semnătura) 



10 / 15 

 

 
 

 

 

 

 

Formular nr. 4 

  Operator economic 

……………………….. 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60  

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

 

 Subsemnatul(a) …........................…………….(numele şi prenumele), declar pe propria răspundere, în numele 

………............……………….. (denumirea/numele operatorului economic),  în calitate de ofertant la achiziția directă pentru 

pentru executia lucrarii “Reparatii scari si rampe de acces la Spitalul Orasenesc Urlati”, cod CPV 45453000-7 Lucrări de 

reparaţii generale şi de renovare; 45341000-9 Montare de balustrade (Rev.2), organizata de U.A.T. ORASUL  URLATI, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că 

……….............................……………….. (denumirea/numele operatorului economic) şi nicio persoană cu putere de 

reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte …………..............................…………….. (denumirea/numele 

operatorului economic), nu se află în situaţia prevazută la art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,  

respectiv Ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător 

..................................................................... nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere 

sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi1 persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;  

 De asemenea, in calitate de Ofertant/candidat nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

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

comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat 

în procedura de atribuire.  

Subsemnatul(a) …………..........................................…….(numele şi prenumele), 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 dispun. 

Numele persoanelor cu funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante, U.A.T. ORASUL URLATI, în ceea ce 

priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii sunt:  

A.  persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură cu sau pentru procedura de atribuire: Machitescu Marian - 

Primar, Stan Lazar – Viceprimar, Pruna Eugen Dragos – Secretar, Sersea Diana Mihaela - Administrator Public, Mihalache 

Corina Geta – Consilier Primar, Anghelache Silvia – Sef Birou Contabilitate, Achizitii Publice, Afaceri Europene, Directia 

Economica si Administrativ, Diaconu Camelia – Avocat – Oficiul Juridic, Membrii Compartiment Intern Achizitii Publice : 

Pirvulescu Ileana Catalina – Inspector, Dimulescu Angelica Niculina – Inspector, Petruta Marica – Referent, Mache Luminita 

Mihaela – Inspector, Bostina Gabriel – Inspector, Popescu Gabriel Silviu – Sef Politia Locala, Bostina Puia – Inspector, 

Baltaretu Marius – Inspector, Catrinescu Geanina Marilena – Inspector, Rob Constantin – Sef Birou Salubritate si Iluminat 

Public, Ene Monica – Inspector, Constantinescu Iuliana Magdalena – Inspector, Dumitrescu Emil - Inspector.  

B. persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică:  

Alexandrescu Adrian – Consilier Local, Anastase Maria – Consilier Local, Dinu Sterea – Consilier Local, Drăgan Liviu – 

Consilier Local, Ionescu Mariana – Consilier Local,  Mache Nicolae  – Consilier Local, Marica George – Consilier Local, 

Marica Constantin – Consilier Local, Mateescu Constantin - Sorin – Consilier Local, Oprescu Constantin – Consilier Local, 

Păunoiu Traian – Gheorghe – Consilier Local, Petcu Monica – Consilier Local, Ristache Valeria – Consilier Local, Stanciu 

Corneliu – Nicolae - Consilier Local, Suciu Augustin – Consilier Local, Tudor Iftim-Constantin – Consilier Local. 

 

    Data completării ….................. (ziua, luna anul) 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326  «Falsul în declaraţii» din codul Penal referitor la 

« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 

legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amenda». 

 

 
OFERTANT  

 

                                                 
1 prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul 

social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea general, conform prevederilor art. 60, alin (2), din Legea nr. 98/2006 
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…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

 

 

 

 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria  intreprinderilor mici  si mijlocii   

(in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004) 

 

(Anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004) 

 

1) 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 întreprinderii2 

Exerciţiul financiar de referinţă3 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare 
3 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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Anexa nr. 2: CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate 

 

I.- 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 introduce in tabelul “Date utilizate pentru a se stabili categoria 

întreprinderii” din anexa nr. 1. 
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, inclusive 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. 

 

 

II. 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. 
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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 A1. 
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 

III. Secţiunea A – Întreprinderi 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 

(mii lei/mii euro) 

Active totale 

(mii lei/mii 

euro) 

Numele sau 

denumirea 

întreprinderii 

Adresa 

sediului 

social 

Cod unic de 

înregistrare 

Numele şi prenumele 

preşedintelui consiliului de 

administraţie, director 

general sau echivalent 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

Total             

 

NOTĂ: 

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. 

IV. Secţiunea B – 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 B1 

  
Numărul mediu anual de 

salariaţi7 

Cifra de afaceri anuală netă (mii 

lei/mii euro) 
Active totale (mii lei/mii euro) 
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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, director 

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 prezenta lege. 
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. 

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 B2 

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. 

V. FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr. …....................... din tabelul B2, secţiunea B (numai pentru 

întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 

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 întreprindere 

Perioada de referinţă 

  
Numărul mediu anual de 

salariaţi7 

Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii euro) 

Active totale 

(mii lei/mii euro) 

Total       

Datele trebuie introduce în tabelul B2 din secţiunea B. 

NOTĂ: 

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date 

aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale 

întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat in aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost déjà 

incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. 

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. 

Datele aferente acestora şi « fişa de parteneriat » trebuie introduse în secţiunea A. 
7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, 

calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 

 

Nota: Pentru a putea beneficia de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea întreprinderile mici şi 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul asociaţiilor, este necesar ca toţi asociaţii să facă dovada că 
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reprezintă o întreprindere mică sau mijlocie, prin ataşarea  Declaraţiei privind încadrarea întreprinderii în categoria 

întreprinderilor mici şi mijlocii completat. 

 

 

 

 


