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Formularul nr. 1 

OPERATORUL ECONOMIC 

…………........................ 

(denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI 

Către .......................................................................................... 

         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Ca urmare a invitatiei de participare publicat  nr ................. din......................... 

(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii de achizitie directa,  pentru atribuirea 

contractului....................................... …………………………………….(denumirea contractului de 

achiziţie publică), noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă 

transmitem alăturat următoarele: 

1.  Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi un număr de ....... copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

2. Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume 
 

Adresă 
 

Telefon 
 

Fax 
 

E-mail  

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

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

 

 

 

 

Cu stimă, 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizata şi stampila) 

 

 

 



   

Formularul nr. 2 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

IMPUTERNICIRE 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu 

sediul in ……………………………..(adresa operatorului economic),  inmatriculată la Registrul 

Comertului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, in 

calitate de ………………………………., imputernicim prin prezenta pe 

Dl/Dna………………….……, domiciliat in ……………………………………………, identificat 

cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de 

……............................., la data de …………, avand functia de 

………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire  

….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de Compania Nationala de 

Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania- Directia Regionala de Drumuri si Poduri 

...................in scopul atribuirii contractului. 

     

           In indeplinirea mandatului său, imputernicitul va avea următoarele drepturi şi obligatii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa in legătură cu participarea la 

prezenta procedură; 

2. Să participe in numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul si/sau in urma desfăsurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare in timpul 

desfăsurării procedurii. 

4. Să depună in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, imputernicitul 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 însotită de o copie după actul de identitate al persoanei 

împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport). 

 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a 

Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de 

achizitie publica. 

 

Data                      Denumirea mandantului 

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

               reprezentată legal prin 

                   ___________________________ 

                     (Nume, prenume) 

………………………………..                                                       ___________________________ 

(Specimenul de semnatura  al                                                                            (Functie) 

    persoanei imputernicite)                                                           ___________________________ 

                                                                                                   (Semnătura autorizată şi stampila) 

 

 

 

 

 



   

Formularul nr. 3 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE OFERTANT 

 

1. Numele ofertantului (membrului din asociere) 

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

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

2. Adresa înregistrată 

.........................................................................................…………................................................   

Telefon ........................................ Fax................................ E-mail................................................ 

 

3. Codul fiscal ………………………………………………….. 

 

4. Numele asociaţilor 

.........................................................................................………….................................................

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

5. Tipul operatorului economic  

……………………………………………………………………………………………………

………. 

6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul, data şi institutia care il emite) 

……………………………………………………………………………………………………

………. 

7. Obiectul de activitate, pe domenii (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

……………………………………………………………………………………………………

………. 

8. Numărul de ani de experienţă în calitate de contractor  

- în propria ţară....................... 

 

- internaţională ...................... 

 

9. În cazul în care operatorul economic este o filială, ce implicare va avea societatea de bază în 

proiect? 

...............................................................................................………………………… 

10. Operatorii economici străini trebuie să declare dacă sunt stabiliţi în ţara Autorităţii Contractante, 

în conformitate cu regulamentele aplicabile (numai pentru informare) 

 

Data ................................       

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Formularul nr. 4  

 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

 

     (denumirea/numele) 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016  

privind achizițiile publice  

 

 

Titlul achizitiei directe: ................................................  

Subsemnatul, .............. reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele si 

sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant, la achizitia directa 

……………………… (se va completa cu denumirea achizitiein dicte) organizata de CNADNR SA 

– Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta,  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam  în 

situaţiile prevăzute la art. 60 alin. (1) lit.d si e din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,, 

respectiv ofertantul: 

- nu are drept membri in cadrul Consiliului de Administartie/organului de conducere sau de 

supervizare si/sau nu avem actionari sau asociati semnificativi, persoane care sunt sot/sotie, rude 

sau  afin pana la gradul al doilea inclusiv, ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu 

functii de decizie un cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie 

implicat in procedura de atribuire. 

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru exeutarea contractului persoane 

care sunt sot/sotie, rude sau afin pana la gradul al doilea inclusiv, ori care se afla in relatii 

comerciale cu persoane cu functii de decizie un cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului 

de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire. 

 

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.  

 

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

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre 

cele prevăzute în art. 175 sau unei instituții în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea 

producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »  

                                                                                                                       Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 

 



   

 

Formularul nr. 5  

 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

 

     (denumirea/numele) 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016  

privind achizițiile publice  

 

 

Titlul achizitiei directe: ................................................  

Subsemnatul, .............. reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele si 

sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 

acte publice, că operatorul economic pe care îl reprezint ________________(denumirea 

operatorului economic) și membrii al organului admnistrare, de conducere sau de supraveghere al 

acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, nu se află 

în situaţia prevăzută la art. 164 alin. (1) din Legea 98/2016, respectiv nu a fost condamnat prin 

hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele 

infracţiuni:  

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 

şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

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.  

 



   

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

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre 

cele prevăzute în art. 175 sau unei instituții în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea 

producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »  

                                                                                                                         Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 



   

                  Formularul nr. 6  

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

D E C L A R A Ţ I E  

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016  

privind achizițiile publice  

 

 

Titlul achizitiei directe: ................................................  

Subsemnatul, ................................. reprezentant legal al ............. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de ofertant, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect .......................(se va completa cu 

denumirea contractului), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că operatorul economic pe care îl reprezint nu se află în 

situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv:  

- nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 

general consolidat, neexistând, în acest sens, vreo hotărâre judecătorească sau decizie 

administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care 

operator este înființat .  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor 

de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare 

de care dispun.  

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

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre 

cele prevăzute în art. 175 sau unei instituții în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea 

producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »  

                                                                                                         Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 



   

Formularul nr. 7  

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

D E C L A R A Ţ I E  

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016  

privind achizițiile publice  

 

 

Titlul achizitiei directe: ................................................  

Subsemnatul, ................................. reprezentant legal al............. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de ofertant, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (se va completa cu 

denumirea contractului), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că operatorul economic pe care îl reprezint nu se află în 

situațiile prevăzute la art. 167 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv în 

ultimii 3 ani nu se află în niciuna din situațiile:  

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 

acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin 

care se constată încălcarea acestor obligaţii;  

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii;  

c) a comis o abatere profesională gravă care îi 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;  

e) se află 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;  

f) a participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire, în speță sau dacă a participat, 

participarea anterioară la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, 

iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;  

g) şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui 

contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 

concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 

contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  

h) s-a 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, a prezentat aceste informaţii sau este în măsură să prezinte 

documentele justificative solicitate;  

i) a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 

obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 

asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 

respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

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

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre 



   

cele prevăzute în art. 175 sau unei instituții în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea 

producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »  

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     Operator economic           Formular nr. 8 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

 

 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

    Domnilor, 

 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul/subsemnatii___________________, 

reprezentant/reprezentanti ai ofertantului 

______________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în  

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa 

furnizam produsele pentru suma de ________________________ (suma în litere si în cifre) lei 

fara TVA, platibila dupa furnizarea produselor,  la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în 

valoare de __________________(suma în litere si în cifre)  lei. 

 

 

Nr. 

crt 

Denumire produs Cantitate 

buc 

Pret unitar 

lei fara 

TVA 

Valoare 

totala 

lei fara TVA 

0 1 2 3 4 

1 Stingator cu pulbere tip P1 17   

2 Stingator cu pulbere tip P2 3   

3 Stingator cu pulbere tip P3 22   

4 Stingator cu pulbere tip P6 27   

5 Stingator cu pulbere tip P9 3   

6 Stingator cu pulbere tip P10 2   

7 Stingator cu pulbere tip P20 5   

8 Stingator cu pulbere tip P50 2   

9 Stingator cu spuma tip SM6  6   

10 Stingator cu spuma tip SM9  4   

11 Stingator cu spuma tip SM50  2   

12 Stingator cu bioxid de carbon tip G2 6   

13 Stingator cu bioxid de carbon tip G3 3   

14 Hidrant portativ tip IC 8   

15 Cheie hidrant 9   

16 Cheie racord 9   

17 Furtun tip C, rola 20 m 16   

18 Teava refulare tip C 10   

19 Lopata cu coada 10   

20 Galeata tabla 10   

21 Topor tarnacop cu coada 10   

22 Cange PSI  10   

23 Ranga PSI 10   

24 Racord de trecere tip ABC 1   

 TOTAL X X  

 

 

2.  Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele 

conform comenzilor  si a conditiilor de livrare.  

 

 



   

 

3.  Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ______________ (durata în 

litere si în cifre) zile, respectiv pana la data de ____________________(ziua/luna/anul) si ea va 

ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Oferta împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este 

stabilita castigatoare, va constitui un angajament între noi, pana la transmiterea comenzilor 

ferme. 

 

5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 

care o puteti primi. 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

           semnatura 

 

 

Numele si prenumele ______________________,________________ in calitate de 

_____________________, legal autorizat sa semnez _______________-________oferta pentru si in numele 

____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele operatorului economic ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


