
FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC 
DE ACHIZIŢII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziţii european, (în continuare, DUAE) este o declaraţie 
pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor 
de calificare şi selecţie necesare în cadrul procedurilor de achiziţie publică în 
Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic şi transmis autorităţii contractante la 
depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de 
achiziţie publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiţia ca informaţiile cuprinse în 
formular să fie corecte şi valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informaţii false sau documentele justificative 
prezentate nu confirmă informaţia indicată în documentul prezentat este exclus din 
procedura de achiziţie publică şi/sau poate răspunde conform legislaţiei.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, şi anume:

1) Capitolul I. Informaţii privind procedura de achiziţie publică şi
autoritatea/entitatea contractantă;

2) Capitolul II. Informaţii referitoare la operatorul economic;
3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziţie publică;
4) Capitolul IV. Criteriile de calificare şi selecţie a operatorilor economici;
5) Capitolul V. Indicaţii generale pentru criteriile de selecţie a operatorilor 

economici;
6) Capitolul VI. Preselecţia candidaţilor pentru procedura de atribuire a 

contractului de achiziţie publică;
7) Capitolul VII. Declaraţii finale.

6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu 
cerinţele stabilite în Documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informaţii privind procedura de achiziţie publică şi 
autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.
Cod

poziţie Conţinutul cerinţei Răspuns

1 2 3
A. Informaţii despre publicare

1 A.l
Numărul anunţului/invitaţiei publicate în Buletinul 
achiziţiilor publice, şi după caz numărul anunţului 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Conform SIA 

RSAP
„  ¥ 1 i'i A A V 1 . v , ,d . Identitatea autontaţn/entitaţii contractante

1B.1 Denumirea autorităţii/entitătii contractante
* »

IS "întreprinderea 
pentru Silvicultur, 
Edinet”j



1B.2 Număr unic de identificare (IDNO) a
_________ autorităţii/entităţii contractante__________________ 1003604153298

Capitolul II. Informaţii referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.
Cod poziţie Conţinutul cerinţelor Răspuns

1 2 3
A. Informaţii privind operatorul economic

2A.1 Denumirea operatorul economic text
2A.2 Ţara text
2A.3 Cod poştal text
2A.4 Oraş/Localitate text
2A.5 Adresa juridică text
2A.6 Pagina web text
2A.7 Persoana sau persoanele de contact text

2A.7.1 Telefon text
2A.7.2 Adresa de e-mail text
2A.8 Număr unic de identificare (IDNO/IDNP) rlumăr
2A.9 Numărul cod TVA | număr
2A.10 Forma organizatorico-juridică a activităţii de 

antreprenori at |text|

2A.11 Informaţia cu privire la numele acţionarilor/asociaţilor/beneficiarului 
efectiv

2A.11.1 Numele acţionarilor/asociaţilor text
2A. 11.2 Numele beneficiarului efectiv 

[b en e fic ia r  e fec tiv  -  persoană fizică ce deţine 
sau controlează în ultimă instanţă o persoană 
fizică sau juridică ori beneficiar al unei 
societăţi de investiţii sau administrator al 
societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei 
nume se desfăşoară o activitate sau se 
realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct 
sau indirect, dreptul de proprietate sau 
controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni 
sau din -dreptul de vot al persoanei juridice ori 
asupra bunurilor aflate în administrare 
fiduciară]

|text|

2A. 11.3 Cetăţenia beneficiarului efectiv (legătură 
juridico-politică permanentă a persoanei fizice 
definite conform poziţiei 2A. 11.2)

|text|

2A.12
Operatorul economic este:

• întreprindere mică
• întreprindere mijlocie

|text|



•  si altele □

2A.13

In cazul în care achiziţia este rezervată: 
operatorul economic este un atelier protejat sau 
o întreprindere socială, sau va asigura 
executarea contractului în contextul 
programelor de angajare protejată?

□ Da DDNU
m

2A.13.1 Dacă da, care este procentul corespunzător de 
lucrători cu dizabilităţi sau defavorizaţi? (număr

2A.13.2
Specificaţi cărei sau căror categorii de 
lucrători cu dizabilităţi sau defavorizaţi le 
aparţin angajaţii în cauză?

\text\

2A.14
Operatorul economic participă la procedura de 
achiziţii publice împreună cu alţi operatori 
economici?

□ Da DDNu

2A. 14.1
Dacă Da, precizaţi rolul operatorului 
economic în cadrul grupului (lider, responsabil 
cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc). \text\

2A. 14.2 Numiţi operatorii economici care participă la 
procedura respectivă de achiziţie publică. \text\

2A.14.3 Specificaţi denumirea grupului participant. text\
Notă. Dacă aţi răspuns Da la întrebarea 2A. 14, asiguraţi-vă ca operatorii economici 
menţionaţi să prezinte un formular DUAE separat.
B. Informaţii privind reprezentanţii operatorului economic
Indicaţi numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte 
pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziţie publică.

2B.1 Nume şi prenume text
2B.2 Poziţie/acţionând în calitate de.. text
2B.3 Ţară text
2B.4 Telefon număr
2B.5 Adresa de e-mail text

C. Informaţii privind utilizarea capacităţilor altor entităti

2C.1

Operatorul economic utilizează capacităţile 
altor entităţi pentru a satisface criteriile de 
selecţie prevăzute în capitolul IV, precum şi 
(dacă este cazul) criteriile şi regulile menţionate 
în capitolul V de mai jos?

□ Da ODNu

Notă. Dacă aţi răspuns Da la întrebarea 2C. 1, prezentaţi un formular DUAE separat 
care să cuprindă informaţiile solicitate în secţiunile A şi B din capitolul respectiv şi 
din capitolul III pentru fiecare dintre entităţile în cauză, completat şi semnat în mod 
corespunzător de entităţile în cauză. Atragem atenţia asupra faptului că trebuie

fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care 
răspund de controlul calităţii şi, în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări, 
tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în



*

vederea executării lucrărilor. In măsura în care este relevant pentru capacitatea 
(capacităţile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, 
includeţi informaţiile prevăzute în capitolele IV şi V pentru fiecare dintre entităţile în 
cauză.
D.Informaţii privind subcontractanţii pe ale căror capacităţi operatorul 
economic se bazează

2D.1
Operatorul economic intenţionează să 
subcontracteze vreo parte din contract cu alţi 
operatori economici?

□ Da DDNu

2D.1.1 Dacă Da, enumeraţi subcontractanţii propuşi. text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziţie publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.
Cod poziţie Conţinutul cerinţelor Răspuns

A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti

1 2 3

3A.1

Participare la o organizaţie criminală.
Operatorul economic însuşi sau orice persoană 
care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau 
care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei 
condamnări pronunţate printr-o hotărâre definitivă 
pentru participare la o organizaţie criminală, 
printr-o condamnare pronunţată cu cel mult cinci 
ani în urmă sau în care continuă să se aplice o 
perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 
condamnare?

□ Da □□Nu

3A.2

Corupţie.
Operatorul economic însuşi sau orice persoană 
care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau 
care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei 
condamnări pentru corupţie pronunţate printr-o 
hotărâre definitivă, printr-o condamnare 
pronunţată cu cel mult cinci ani în urmă sau în

□Da DONu

care continuă să se aplice o perioadă de excludere 
prevăzută în mod direct în condamnare?

3A.3 Fraude. □ Da DDNu



Operatorul economic însuşi sau orice persoană 
care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau 
care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei 
condamnări pentru fraudă pronunţate printr-o 
hotărâre definitivă, printr-o condamnare 
pronunţată cu cel mult cinci ani în urmă sau în 
care continuă să se aplice o perioadă de excludere 
prevăzută în mod direct în condamnare?

m

3A.4

Infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de 
activităţile teroriste.
Operatorul economic însuşi sau orice persoană 
care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau 
care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei 
condamnări pentru infracţiuni teroriste sau 
infracţiuni legate de activităţi teroriste, pronunţate 
printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare 
pronunţată cu cel mult cinci ani în urmă sau în 
care continuă să se aplice o perioadă de excludere 
prevăzută în mod direct în condamnare?

□Da DDNu

3A.5

Spălare de bani sau finanţarea terorismului.
Operatorul economic însuşi sau orice persoană 
care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau 
care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei 
condamnări pentru infracţiuni teroriste sau 
infracţiuni legate de activităţi teroriste, pronunţate 
printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare 
pronunţată cu cel mult cinci ani în urmă sau în 
care continuă să se aplice o perioadă de excludere 
prevăzută în mod direct în condamnare?

□Da D D N u

3A.6

Exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme 
de trafic de persoane.
Operatorul economic însuşi sau orice persoană 
care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau 
care are putere de reprezentare, de decizie sau de □ Da DDNu

control in cadrul acestuia a făcut obiectul unei 
condamnări pronunţate printr-o hotărâre definitivă 
pentru exploatare prin muncă a copiilor şi alte 
forme de trafic de persoane, printr-o condamnare



pronunţată cu cel mult cinci ani în urmă sau în 
care continuă să se aplice o perioadă de excludere 
prevăzută în mod direct în condamnare?

3A.7

In cazul că răspunsul este Da pentru cel puţin una 
din întrebările 3A.1 -  3A.6, puteţi furniza dovezi 
care să arate că măsurile luate sunt suficiente 
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida 
existenţei unui motiv de excludere?

m

□ Da DDNu

3A.7.1 Dacă Da, descrieţi aceste măsuri. text
B. Motive privind plata impozitelor sau/şi a contribuţiilor de asigurări sociale

Plata impozitelor

3B.1

Operatorul economic şi-a onorat obligaţiile cu 
privire la plata impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor sociale în conformitate cu»

prevederile legale în vigoare în Republica 
Moldova sau în ţara în care este stabilit?

□ Da DDNu

3B.1.1
Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligaţia cu 
privire la plata impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor sociale?

text

3B.1.2

In cazul în care, încălcarea cu referire la 
obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor sociale a fost stabilită printr-o 
hotărâre judecătorească sau administrativă, 
această decizie este definitivă?

□ Da DONu

3B.1.3

In cazul în care, încălcarea cu referire la 
obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor sociale a fost stabilită printr-o 
hotărâre judecătorească sau administrativă, 
precizaţi data şi numărul deciziei.

text

3B.2

Operatorul economic beneficiază, în condiţiile 
legii, de eşalonarea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale ori de alte facilităţi în vederea plăţii 
acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere 
(penalităţilor) şi/sau a amenzilor?

Notă: Se completează doar în cazul în care aţi 
răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.

□ Da QDNu

3B.2.1

Dacă Da, operatorul economic este în măsură să 
furnizeze actul privind eşalonarea obligaţiilor de 
plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de □ Da UUNu
asigurări sociale ori de alte facilităţi în vederea 
plăţii acestora?



3B.3

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 
un certificat cu privire la plata impozitelor sau să 
furnizeze informaţii privind onorarea obligaţiilor 
fiscale?

□Da DDNu

3B.4

Informaţiile privind lipsa/existenţa restanţelor faţă 
de bugetul public naţional sunt disponibile gratuit 
pentru autorităţi, prin accesarea unei baze de date 
naţionale? Dacă da, specificaţi informaţia care ar 
permite verificarea.

Adresa de internet: 
|text|

Autoritatea sau 
organismul 
emitent(ă): 
|text|
Referinţa exactă a

»

documentaţiei:
|text|

C.Includerea în lista de interdicţie a operatorilor economici

3C.1 Operatorul economic este înscris în lista de 
interdicţie a operatorilor economici? □Da DDNu

3C.1.1

In cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 
3C.1, puteţi furniza dovezi care să arate că 
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra 
fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de 
excludere?

□ Da
□ □Nu

3C.1.2 Dacă Da, descrieţi aceste măsuri. text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

Obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, 
muncii şi asigurărilor sociale

3D.1 Operatorul economic a încălcat obligaţiile în 
domeniul mediului în ultimii 3 ani? □ Da DDNu

3D. 1.1

In cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 
3D. 1, puteţi furniza dovezi care să arate că 
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra 
fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de 
excludere?

□ Da DONu

3D.1.2 Dacă Da, descrieţi aceste măsuri. text

3D.2 Operatorul economic a încălcat obligaţiile în 
domeniul social în ultimii 3 ani? □ Da D D N u

3D.2.1

A

In cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 
3D.2, puteţi furniza dovezi care să arate că 
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra 
fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de 
excludere?

□ Da DDNu

3D.2.2 Dacă Da, descrieţi aceste măsuri. text

3D.3 Operatorul economic a încălcat obligaţiile în 
domeniul muncii în ultimii 3 ani? □ Da DDNu

3D.3.1
A

In cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea □ Da DDNu



3D .3, p u te ţi  fu rn iza  d o vezi ca re  să  a ra te  că  
m ăsu rile  luate  sunt su ficien te p en tru  a  dem on stra  
f ia b ilita tea , în p o fid a  ex isten ţei unui m otiv  de  
exclu dere?

3D .3 .2 D a că  Da, d e scr ie ţi a ceste  m ăsuri. text
Insolvabilitatea

3D.4

Operatorul economic este în situaţie de 
insolvabilitate sau de lichidare a activităţii 
antreprenoriale ca urmare a unei hotărârii 
judecătoreşti?

□Da DDNu

3D .4 .1

In cazu l că  răspunsu l e ste  D a  pen tru  în trebarea  
3D .4, p u te ţi  fu rn iza  d o vezi ca re  să  a ra te  că  
m ăsu rile  luate  sunt su ficien te pen tru  a  dem on stra  

f ia b ilita tea , în p o fid a  ex isten ţei unui m otiv  de  
exclu dere?

□ Da DDNu

3D .4 .2 D a că  Da, d e scr ie ţi a ceste  m ăsuri. tex t
Active administrate de lichidator

3D.5 Activele operatorului economic sunt administrate 
de un lichidator sau de o instanţă? □ Da DDNu

3D .5 .1

In cazu l că  răspunsu l e ste  D a  pen tru  în trebarea  
3D .5, p u te ţi  fu rn iza  d o vezi ca re  să  a ra te  că  
m ăsu rile  luate sunt su ficien te pen tru  a  dem on stra  

f ia b ilita tea , în p o fid a  ex isten ţei unui m otiv  de  
exclu dere?

□ Da DDNu

3D .5 .2 D acă  Da, d e scr ie ţi a ceste  m ăsuri. text
Activităţile economice sunt suspendate

3D.6 Activităţile economice ale operatorului economic 
sunt suspendate? □Da DDNu

3D .6 .1

In cazu l că  răspunsu l e ste  D a pen tru  în trebarea  
3D .6, p u te ţi  fu rn iza  d o v ez i ca re  să  a ra te  că  
m ăsu rile  luate  sunt su ficien te pen tru  a  dem on stra  
f ia b ilita tea , în p o fid a  ex isten ţei unui m otiv  de  
exclu dere?

□ Da DDNu

3D .6 .2 D a că  Da, d e scr ie ţi a ceste  m ăsuri. tex t
Acorduri cu alţi operatori economici care 
vizează denaturarea concurenţei

3D.7

Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat 
acorduri cu alţi operatori economici care au ca 
obiect denaturarea concurenţei, fapt constatat prin 
decizie a organului abilitat în acest sens?

□Da QDNu

In cazu l că  răspun su l e ste  D a pen tru  în trebarea

3D. 7.1
3D. 7, p u te ţi  fu rn iza  d o vez i ca re  să  a ra te  că  
m ăsu rile  luate  sunt su ficien te pen tru  a  dem on stra  
fiab ilita tea , în po fid a  ex isten ţei unui m otiv  de

U D a U U N u



exclu dere?
3D .7 .2 D a că  Da, d e scr ie ţi a ceste  măsuri. text

Conflict de interese

3D.8 Operatorul economic se află într-o situaţie de 
conflict de interese care nu poate fi remediată?

□ Da
□ □Nu

3D .8 .1

In cazu l că  răspunsu l este  D a  p en tru  în trebarea  
3D .8, p u te ţi  fu rn iza  d o vezi care  să  a ra te  că  
m ăsu rile  luate  sunt su ficien te pen tru  a  dem on stra  
f ia b ilita tea , în p o fid a  ex isten ţei unui m otiv  de  
exclu dere?

U D a U U N u

3D .8 .2 D a că  Da, d e scr ie ţi a ceste  măsuri. tex t
Etica profesională

3D.9

Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 
ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere 
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli 
în materie profesională?

□ Da DDNu

3D .9 .1

In cazu l că  răspunsu l este  D a pen tru  în trebarea  
3D .9, p u te ţi  fu rn iza  d o vezi care  să  a ra te  că  
m ăsu rile  luate  sunt su ficien te pen tru  a  dem on stra  
f ia b ilita tea , în p o fid a  ex isten ţei unui m otiv  de  
exclu dere?

□ Da DDNu

3D .9 .2 D a că  Da, d e scr ie ţi a ceste  măsuri. text
Integritatea

3D.10
Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face 
vinovat de o abatere profesională, care îi pune la 
îndoială integritatea?

□ Da DDNu

3 D. 10.1

A

In cazu l că  răspun su l e ste  D a pen tru  în trebarea  
3D .10, p u te ţi  fu rn iza  d o vezi care  să  a ra te  că  
m ăsu rile  lu a te  sunt su fic ien te  pen tru  a dem on stra  
f ia b ilita tea , în p o fid a  ex isten ţei unui m otiv  de  
exclu dere?

U D a U U N u

3 D. 10.2 D acă  Da, d e scr ie ţi a ceste  măsuri. tex t

Capitolul IV. Criteriile de calificare şi selecţie a operatorilor economici

C om partim en tu l se  co m p le tea ză  de că tre  au torita tea /en tita tea  (co loana nr.2) 
con tractan tă  ş i o p era to r ii econ om ici (co loan a  nr.3).____________ ______________
Cod poziţie Conţinutul cerinţelor Răspuns

1 2 3
A. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

4A.1
Operatorul economic este în măsură să furnizeze 
documentul/documentele prin care se va demonstra 
înregistrarea acestuia?

IgfDa 
□ □Nu

«



4 A. 1.1

D a că  Da, in d ica ţi a c te le  de  în reg istrare  a  
a c tiv ită ţii a n trepren oria le  ş i  genu l (genurile) de  
a c tiv ita te  de term in a te  d e  leg isla ţie , aferen t 
ob iectu lu i p ro c ed u r ii de  a tr ib u ire  a  contractului, în 
baza  că re ia  în treprin derea  a re  d rep tu l să  execute  
v iito ru l co n tra c t de  a ch iziţie  pu blică .

C ertifica t/d eciz ie  de 
în reg istrare  a 
în trep rin d erii/ex tras 
d in  R eg istru  de Stat 
al p e rsoanelo r 
ju rid ice -co p ie , 
co n firm ată  prin  
ap licarea  sem năturii 
şi ştam pile i 
o fertan tu lu i. 
O perato ru l econom ic 
nerez id en t va  
p rezen ta  docum en te  
d in  ţara  de o rig ine  
care  do v ed esc  form a 
d e în reg istra re / 
a testare  ori 
aparten en ţa  d in 
punct de vedere  
p ro fessional

4A. 1.2

A cte le  d e  în reg istrare  a  a c tiv ită ţii antreprenoria le, 
sunt d ispon ib ile  g ra tu it pen tru  au torită ţi d in tr-o  
bază  d e  d a te  n a ţională?  D acă  da, spec ifica ţi 
inform aţia  care  a r  p e rm ite  verificarea .

A d resa  d e  internet: 
\text\
A u torita tea  sau  
organ ism u l 
em iten t (ă): 
\text\
R eferin ţa exactă  a
docum en taţiei:
\text\

4A.2

Activitatea antreprenorială deţine o certificare 
şi/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului 
procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui 
sistem naţional?

□ Da 
^Nu

4A.2.1

D a că  D a, op era to ru l econ om ic este  în m ăsură să  
fu rn ize ze  docum en tu l/docum en tele  p r in  ca re  se  va  
dem on stra  certificarea  şi/sau  a u torizarea  a c tiv ită ţii 
acestu ia?

□Da ONu

4A .2.3

A cte le  p r iv in d  certificarea  sau  a u torizarea  sunt 
d isp o n ib ile  g ra tu it p en tru  au torită ţi, d in tr-o  bază  de  
d a te  n a ţion ală?  D a că  da, spec ifica ţi inform aţia  
ca re  a r  p e rm ite  verificarea .

A dresa  de  internet: 
\text\

A u torita tea  sau  
organ ism ul 
em iten t (ă):
\text\
R eferin ţa exactă  a
docum en taţiei:
\text\

4A.3 Genurile de activitate, şi/sau certificarea, şi/sau □ Da BNu



autorizarea privind activitatea de întreprinzător, 
acoperă criteriile de selecţie impuse de
autoritatea/entitatea contractantă în
anunţul/invitaţia de participare?________________

B. Capacitatea economică şi financiară

4B.1

4B.1.1

4B.2

4B.2.1

4B.3

4B .3.1

Declaraţii bancare
Operatorul economic este în măsură să furnizeze 
declaraţii bancare sau, după caz, dovezi privind 
asigurarea riscului profesional în conformitate cu 
cerinţele din documentaţia de atribuire?__________

Inform aţia m en ţionată  la  pu n ctu l 4B. 1 este  
d ispon ib ilă  g ra tu it pen tru  au torită ţi, d in tr-o  bază  
d e  da te  n a ţion ală?  D a că  da, spec ifica ţi inform aţia  
ca re  a r  p e rm ite  verificarea  ei.

A u torita tea  sau
organism ul
em itent(ă):

\text\________

Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)
Operatorul economic este în măsură să demonstreze 
o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:

Valoare Perioada

Notă. Se com pletează  de  că tre  
con tractan tă  va lo a rea  ş i p e r io a d a

au torita tea

S pec ifica ţi ca re  este  c ifra  de  a faceri anuală, 
conform  d a te lo r  din raportu l fin an ciar.__________
Cifra de afaceri medie anuală
Operatorul economic este în măsură să demonstreze 
o cifră medie anuală de afaceri, după cum 
urmează:

Valoare Perioada

N otă. Se com pletează  de  că tre  au torita tea  
con tractan tă  va lo a rea  ş i p e r io a d a______________

S p e c if ic a ţi
raportu l fin an ciar.

□Nu

A dresa  de  internet: 
http.V/edinet. silvicul tu 
ra.md/

R eferin ţa exactă  a  
docum entaţiei: 
\text\___________

fi/lDa □Nu

V aloarea [n u m ăr]
Anul text

Da □ □Nu

V aloarea [n u m ăr]
Anul text
V aloarea [n u m ăr]
Anul text
V aloarea [n u m ăr]

http://http.V/edinet._silvicul_tu


Anul text
V aloarea m edie  
to ta lă  [n u m ăr]

Raport financiar

4B.4

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 
raportul financiar înregistrat, extrase din raportul 
financiar?

^Da DDNu

4B.5

Informaţiile privind situaţia economică şi financiară 
sunt disponibile gratuit pentru autorităţi, dintr-o 
bază de date naţională? Dacă da, specificaţi 
informaţia care ar permite verificarea.

Adresa de internet: 
|text|
Autoritatea sau 
organismul 
emitent(ă): 
|text|
Referinţa exactă a»

documentaţiei:
|text|

C. Capacitatea tehnică şi/sau profesională

4C.1

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 
documentele solicitate de către autoritatea/entitatea 
contractantă în anunţul de participare, care 
demonstrează capacitatea tehnică şi/sau 
profesională pentru executarea viitorului contract.

El Da DDNu

4C .1 .1

In form aţiile  p r iv in d  ca p a c ita tea  tehnică şi/sau  
p ro fesio n a lă  sunt d ispo n ib ile  g ra tu it pen tru  
autorită ţi, d in tr-o  bază  de  d a te  naţională?  D a că  da, 
sp ec ifica ţi inform aţia  ca re  a r  p e rm ite  verificarea .

A d resa  de  internet: 
\text\

A u torita tea  sau
organ ism ul
em iten t(ă):

\text\
R eferin ţa exactă  a
docum en taţiei:
\text\

Instalaţii tehnice şi măsuri de asigurare a 
calităţii

4C.2

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 
detalii referitoare la tehnicieni sau organismele 
tehnice, specificate în anunţul de 
participare/documentaţia de atribuire, pe care 
autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în 
special cele responsabile de controlul calităţii în 
legătură cu acest exerciţiu de achiziţie publică?

^Da DDNu

4C.3

Operatorul economic este în măsură^arifimizeze cr 
informaţie cu privire la sistemele de management şi 
de trasabilitate utilizate în cadrul lanţului de 
aprovizionare?

QDa DDNu



4C .3.1
Inform aţiile  sunt d ispon ib ile  g ra tu it pen tru  
au torită ţi, d in tr-o  bază  de  d a te  n a ţion ală?  D a că  da, 
sp ec ifica ţi inform aţia ca re  a r  p e rm ite  verificarea .

A dresa  de  internet: 
\text\

A utorita tea  sau  
organ ism ul m 
em itent(ă):

\text\
R eferin ţa exactă  a
docum en taţiei:
\text\

Utilaje, instalaţii şi echipament tehnic

4C.4
Operatorul economic dispune de utilaje şi 
echipament necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului de achiziţie publică?

0Da DDNu

4C.5

Operatorul economic este în măsură să furnizeze o 
informaţie cu privire la dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
contractului, conform cerinţelor stabilite în anunţul 
de participare şi documentaţia de atribuire?

^Da QDNu

Pregătirea profesională şi calificarea 
personalului

4C.6

Operatorul economic are în cadrul întreprinderii 
personal calificat conform cerinţelor stabilite în 
anunţul de participare sau în documentaţia de 
atribuire?

QfDa DDNu

4C.7

Operatorul economic este în măsură să furnizeze o 
informaţie privind personalul de specialitate propus 
pentru executarea contractului, conform cerinţelor 
stabilite în anunţul de participare şi documentaţia 
de atribuire?

I^Da DDNu

4C.8 Indicaţi efectivele medii anuale de personal angajat 
din ultimii trei ani de activitate.

Anul text
Angajaţi [număr]
Anul text
Angajaţi [număr
Anul text
Angajaţi [număr]

Numărul membrilor personalului de conducere

4C.9
Indicaţi numărul membrilor personalului de 
conducere ale operatorului economic pe parcursul 
ultimilor trei ani.

Anul text|
Persoane [număr]
Anul text
Persoane [număr] 
Anul text)________
Persoane [număr

Mostre, descrieri, fotografii /______________
4C.10 Operatorul economic este în măsură să furnizeze ^Da DDNu



eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale 
produselor/serviciilor care urmează să fie 
fumizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în 
documentaţia de atribuire?
Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări

4C.11

In perioada de referinţă, operatorul economic a 
îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului 
de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în 
documentaţia de atribuire?

□ Da □□Nu

4C .11 .1

D a că  D a, enum eraţi-le  spec ificâ n d  d escrierea  
lucrărilor, va lo a rea  lor, d a ta  d e  începere, da ta  
p ro cesu lu i verb a l d e  recep ţie  la  term inarea  
lucrărilor, beneficiaru l ş i  a ltă  inform aţie relevantă.

text

Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri

4C.12

A

In perioada de referinţă, operatorul economic a 
efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie 
indicat în anunţul de participare şi în documentaţia 
de atribuire?

^Da DDNu

4C. 12.1
D a că  D a, enum eraţi-le  sp ec ificâ n d  d escrierea  
livrărilor, va loarea  lor, d a ta  de  începere, da ta  

fu rn izării, benefic iaru l ş i  a ltă  inform aţie relevantă.

text

Pentru contractele de achiziţie publică de 
servicii

4C.13

A

In perioada de referinţă, operatorul economic a 
prestat servicii similare cu obiectul de achiziţie 
indicat în anunţul de participare şi în documentaţia 
de atribuire?

□ Da DONu

4C .13.1

D a că  Da, enum eraţi-le  spec ificâ n d  d escr ierea  
serv ic iilo r, va loarea  lor, du ra ta  de  execuţie, da ta  
începerii, beneficiaru l ş i a ltă  inform aţie relevantă.

text

4C.14

In cazul că răspunsul este Da pentru una din 
întrebările 4C.11 -  4C.13, puteţi furniza dovezi prin 
care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea 
bunurilor, prestarea serviciilor similare conform 
cerinţelor documentaţiei de atribuire?

□ Da DDNu

D. Standarde de asigurare a calităţii
Operatorul economic este în măsură s  ̂ fiimi7P7P

4D.1 certificate emise de organisme independente prin 
care se atestă faptul că operatorul economic 
respectă standardele de asigurare a calităţii conform

0Da DDNu



cerinţelor stabilite în anunţul de participare şi în 
documentaţia atribuire?

4D.2

Informaţiile privind standardele de asigurare a 
calităţii, sunt disponibile gratuit pentru autorităţi, 
dintr-o bază de date naţională? Dacă da, specificaţi 
informaţia care ar permite verificarea.

Adresa de internet: 
|textj

Autoritatea sau 
organismul 
emitent(ă): 

|text|
Referinţa exactă a 
documentaţiei: 

|text|
E. Standarde de protecţie a mediului

4E.1

Operatorul economic este în măsură să furnizeze 
certificate emise de organisme independente prin 
care se atestă faptul că operatorul economic 
respectă standardele de protecţie a mediului, 
conform cerinţelor stabilite în anunţul de 
participare şi în documentaţia de atribuire?

Uf Da DONu

4E.2

Informaţiile privind standardele de protecţia 
mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorităţi, 
dintr-o bază de date naţională? Dacă da, specificaţi 
informaţia care ar permite verificarea.

Adresa de internet: 
|text|
Autoritatea sau 
organismul 
emitent(ă): 
|text|
Referinţa exactă a
documentaţiei:
|text|

F. Permiterea controalelor

4F.1

Operatorul economic permite efectuarea 
verificărilor de către autoritatea/entitatea 
contractantă referitor la capacităţile economice şi 
financiare, de producţie sau tehnice privind 
executarea viitorului contract de achiziţie publică?

0^Da DDNu

Capitolul V. Indicaţii generale pentru criteriile de calificare şi selecţie

C om partim en tu l se  com p le tea ză  de  că tre  au torita tea /en tita tea  con tractan tă  (co loan a  
nr.2) ş i o p era to rii econ om ici (co loan a  nr.3).
Cod poziţie Conţinutul cerinţelor Răspuns

1 2 3------- A
A. îndeplinirea tuturor criteriilor de selecţie impuse

5A.1
Operatorul economic este în măsură să furnizeze în 
Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat 
al achiziţiilor publice” sau prin mijloace electronice,

t/Da DDNu



sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorităţii 
contractante: formularele, certificatele, avizele şi alte 
documente indicate de către autoritatea/entitatea 
contractantă în anunţul de participare şi în 
documentaţia de atribuire?

Termen zile de la solicitare.

N otă. N um ărul d e  z ile  se  indică  d e  că tre  au torita tea  
con tractan tă  ţin ân d  con t de  can tita tea  ş i  caracteru l 
docu m en telor so lic ita te .

m

5A.2

Informaţiile care să îi permită autorităţii/entităţii 
contractante să obţină documentele indicate în 
anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, 
sunt disponibile gratuit şi direct prin accesarea unei 
baze de date naţionale în orice stat? Dacă da, 
specificaţi informaţia care ar permite verificarea.

Adresa de
internet:
|text|

Autoritatea sau 
organismul 
emitent(ă): 
|text|
Referinţa exactă 
a documentaţiei: 
|text|

Capitolul VI. Preselecţia candidaţilor pentru procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică

C om partim en tu l s e  so lic ită  d e  că tre  au to rita tea  con tractan tă  d o a r în cadru l 
p ro ced u rilo r  de  a ch iziţie  p u b lică : lic ita ţia  restrân să , negociere, d ia lo g  com p etitiv  ş i  
p a rten eria tu l pen tru  inovare._____________________________________________

Cod
poziţie Conţinutul cerinţelor

* *
Răspuns

1 2 3
A. îndeplinirea tuturor criteriilor de selecţie impuse

6A.1
Operatorul economic/candidatul îndeplineşte criteriile 
de selecţie stabilite de către autoritatea contractantă în 
anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

IŜ Da DNu

6A.2

Operatorul economic/candidatul dispune şi este în 
măsură să furnizeze în Sistemul informaţional 
automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” 
sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe 
suport de hârtie autorităţii contractante certificate sau 
alte forme de documente justificative, după cum este

I^Da DNu

cerut în anunţul de participare şi în documentaţia de 
atribuire.



Capitolul VII. Declaraţii finale

Operatorul economic declară că informaţiile prezentate în capitolele II -  V (după caz 
II-VI) sunt exacte şi corect furnizate, cunoscând pe deplin consecinţele cazurilor 
grave de declaraţii false.
Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea 
autorităţi i/entităţii contractante fără întârziere, certificatele şi documentele 
justificative solicitate, cu excepţia cazului în care autoritatea/entitatea contractantă 
are posibilitatea de a obţine documentele justificative în cauză direct prin accesarea 
unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiţia că operatorul 
economic să fi furnizat informaţiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau 
organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei) care să îi permită autorităţii 
contractante sau entitătii contractante să facă acest lucru si se consimte accesul la

9 9

informaţiile menţionate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [numele autorităţii 
contractante], astfel cum este descrisă în capitolul I secţiunea A să obţină acces la 
documentele justificative privind informaţiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în 
scopul desfăşurării procedurii de achiziţie [procedurii de achiziţie, număr unic de 
identificare şi referinţa de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul 
de referinţă), dacă este cazul].

(Se va completa şi semna de către operatorul economic)

Nume: [text]
Funcţia: [text]
Data: [date]
Adresa: [text]
Semnătura
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