
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  OFERTANTUL                                               Înregistrat la sediul autorităţii contractante  
....................                                                       nr. ........../......................  
(denumirea/numele)  

 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către  .................................., ………………………………….. 
 

Ca urmare a anunţului privind organizarea licitatiei pentru atribuirea unui contract de 
prestari servicii paza , publicat  în data  de ………….. .................................  
                                                                         (ziua/luna/anul)  
Avand cod CPV …………………………………….,noi ............................................................ vă  
                                                                         (denumirea/numele ofertantului)  
transmitem alăturat următoarele:  
 

1. Documentul ................................... privind garanţia pentru  
                                                 (tipul, seria/numărul, emitentul)  
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei;  

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... 
copii:  
a) oferta;  
b) documentele care însoţesc oferta.  
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.  
 
Data completării ...............  
 
 
Cu stimă,  
 
 

Ofertant, 
...................... 

(semnătura autorizată)  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

 

Subscrisa………………………………………………………………, cu sediul în 
…………………………………………………………………………………………………..., 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut 
fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de 
………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe 
………………………………………………, domiciliat în ……………………………… 
…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP 
…………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având 
funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. 
……………………, organizată de ………………………….. in calitate de autoritate 
ontractanta în scopul atribuirii contractului de …………………….……………………… 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate 
pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

 

    Data                                                        Denumirea mandantului 

                                                            S.C ………………………………………. 

                                                                        reprezentată legal prin 

                                                             ___________________________ 
                                                                           (Nume,prenume, functie )  

                                                                                                                    
________________________ 

                                                                                        (Semnătura autorizată şi ştampila) 
                                                                                     



 
 
 

 
 

 

                                                                     FORMULARUL  1  
 

      OPERATOR ECONOMIC 
    ____________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
______________________________________________________________________,  
                        (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant 
în cadrul unei alte oferte.  

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________.                                     
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                    
 
   FORMULAR 2                                                    

 
 

     OPERATOR ECONOMIC 
   _____________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

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

economic - persoană juridică), în calitate de ofertant /candidat/ concurent la procedura de 
......................... (se menţionează procedura) pentru achiziţia de 
........................................................................... (se inserează, după caz, denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (se inserează data), 
organizată de ................................................ (se inserează numele autorităţii contractante), 
declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la 
data solicitată.................; 

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

d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit/nu mi-am indeplinit în mod defectuos obligaţiile 
contractuale, din motive imputabile mie, fapt pentru care nu s-au produs sau nu este 
de natură să se producă prejudicii grave beneficiarilor acestuia; 

e) nu prezint informaţii false, prezint informaţiile solicitate de câtre autoritatea 
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

 
 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 dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
 

Operator economic 

 
 
 



 
 

 

    OPERATOR  ECONOMIC                                                             FORMULAR NR. 3 
 
   _____________________ 
         (denumirea/numele) 
 

CERTIFICAT 
de participare la licitatie cu oferta independenta 

 
  

  
  I. Subsemnatul/Subsemnatii, .........., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ........, 
intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ........., 
in calitate de autoritate contractanta, cu nr. .................... din data de ................, 
   certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate 
punctele de vedere. 
   II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ........................., urmatoarele: 
   1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 
   2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile 
in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 
   3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa 
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 
   4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau 
juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in 
cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de 
participare; 
   5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare 
concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 
   6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce 
priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu 
la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin 
natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 
   7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce 
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
   8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. 
   III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele 
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 
  
  
  

Ofertant, 
.................. 

 
Reprezentant/Reprezentanti legali 

(semnaturi) 
 

Data 
 



 

 

 

 

   
  OPERATOR ECONOMIC                                                             FORMULAR NR. 4 
 
   _____________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE  
pe propria raspundere 

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

economic - persoană juridică), în calitate de ofertant /candidat/ concurent la procedura de 
......................... (se menţionează procedura) pentru achiziţia de 
........................................................................... (se inserează, după caz, denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (se inserează data), 
organizată de ................................................ (se inserează numele autorităţii contractante), 
declar pe proprie răspundere că: 

f) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
g) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la 
data solicitată.................; 

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

i) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit/nu mi-am indeplinit în mod defectuos obligaţiile 
contractuale, din motive imputabile mie, fapt pentru care nu s-au produs sau nu este 
de natură să se producă prejudicii grave beneficiarilor acestuia; 

j) nu prezint informaţii false, prezint informaţiile solicitate de câtre autoritatea 
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

d)  am/nu am drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau 
de supervizare si/sau am/nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau 
afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale astfel cum sunt 
acestea prevazute la art. 69^1 lit.adin O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce 
detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante,respectiv: 
- ing.Balan Costel Danut- Director General; 

-ec.Constantin Silvia - Director Operatiuni Economico Financiare - membru comisie de 
evaluare ; 

 - jurist Dragut Meluta- Director Administrativ;  
     - cons.juridic Jarca Iulia- membru comisie de licitatie; 

- subing.Harjoghe Vasile- Administrator- membru supleant comisie de evaluare; 
- ing.Mustata Florin- Serviciu  constructii si investitii- membru comisie de evaluare; 
- cons.Curca Doinita- Birou achizitii- membru comisie de evaluare;  



- ing.Teodoru Daniela- Sef serviciu agrement - membru supleant comisie de evaluare;  
- ing.Tanase George – Sef serviciu constructii si investitii  - membru supleant comisie de 
evaluare; 
- cons.juridic Roman Nicu - membru supleant comisie de evaluare.  
  

  Subsemnatul/Subsemnatii declar/declarăm că informațiile furnizate sunt complete şi 

corecte în fiecare detaliu şi înțeleg/înţelegem că autoritatea contractanta are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, situațiilor şi documentelor care însoțesc 

oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experiența, 

competenţa şi resursele de care dispunem. 
 
 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 dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
__________________________ 

 

 

 

                                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
FORMULAR NR. 5 

 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

INFORMATII GENERALE 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ 

    (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ 

        (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ 
                                                                      (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

_________________________________________________________________________ 
Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala 

                 Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 decembrie 
                                                                                                 (mii lei)                                                (echivalent euro) 

___________________________________________________________________________
__ 
 1.________________________________________________________________________ 
 2.___________________________________________________________________ 
 3.___________________________________________________________________ 
 Media 

anuala:___________________________________________________________________ 

Candidat/ofertant,_______________ 
(semnatura autorizata)



 

 

 

 

FORMULAR  6 
 

 

 

 

 OPERATOR  ECONOMIC                                                                                     
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA PE CARE O 

DETINE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU 
ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE PRESTARI  SERVICII 

 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit 
al...................................................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................................................................................................
.                                                                                                                                             
(denumirea si adresa autorităţii contractante)                                         cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
 
         Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
…………………………....................................... 
                                                               (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 
               
 

Operator economic, 
………… ………………. 
(semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LISTA 

cuprinzând cantitătile de utilaje si mijloace de transport 
ce pot fi puse la dispozitia autoritatii contractante pentru indeplinirea  

contractului de prestari servicii 
 
 
 

Nr.crt. Denumire utilaje si 
mijloace de transport 

U.M. Cantitate Forma de deţinere 

Proprietate În chirie 

1.      

2.      

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Operator economic                   FORMULAR NR.7 
____________________ 
      (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
1. Examinând documentaţia de atribuire, 
subsemnaţii,_________________________(nume si prenume), reprezentanţi ai 
ofertantului _______________________________________________(denumirea/numele 
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să închiriem/să livrăm în sistem leasing cu 
opţiune de cumpărare/să livrăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare  (se elimină 
opţiunile neaplicabile) ______________________________________________________ 
(denumirea produselor), pentru suma de _________________________ ((suma în litere şi 
în cifre, precum şi moneda ofertei), platibilă după recepţia produselor, în rate lunare sau 
trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă taxa pe valoarea 
adaugată în valoare de _________________________ (suma în litere şi în cifre). 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită câştigătoare, să furnizăm 
produsele în graficul de timp anexat. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
________________zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de 
___________________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi 
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 
împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
5. Precizăm că: 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
     |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 
7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 
 
Data _____/_____/_____ 
 
_____________ semnătura), în calitate de _____________________, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele ______________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic).



 

 
 
 

 
 

FORMULAR NR. 8 
BANCA 

_________________________ 

(denumirea) 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a 

contractului de achiziţie publica 

Către ________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului 

de achiziţie publica), noi ................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la 

.................................................. (adresa băncii), ne obligăm faţă de ....................................... 

(denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), la prima sa 

cerere scrisă şi fără că aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectiva, cu condiţia ca în 

cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza 

existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 

 

a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a 

acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) 

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a 

refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei; 

 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .......................................... . 

 

 Parafată de Banca ................ .....................................................(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


