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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 anunţului de participare publicat în SEAP nr ................. din......................... 

(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii 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) 

 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
       Subsemnatul............................................................................., reprezentant legal al  
___________________________________________________________________________ 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)  
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei 

de fals în acte publice, că nu ma aflu in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata şi cu modificările şi completările ulterioare, 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.  

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.  

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

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
Totodata, declar ca Am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei 
alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, 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) 

Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de 
reprezentantul sau legal.



   

        Formularul nr. 5 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006,cu modificările şi completările ulterioare 
 

Subsemnatul(a)............................................................(nume/prenume), ........................................................ 
(date de identificare), reprezentant legal al ................................................................ (denumirea / numele 
operatorului economic), în calitate de ofertant unic/membru al asocierii (se va completa dupa caz)  
la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
........................................................................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) cod 
CPV .........................,   organizată de Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania- 
Directia Regionala de Drumuri si Poduri ......................., declar pe propria răspundere că ofertantul: 

         a) nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
         b) si-a 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 …………………………….; 

         c) in ultimii 2 ani nu s-a aflat in situatia de a nu isi indeplini obligatiile contractuale sau de a-si indeplini in 
mod defectuos obligatiile contractuale din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau 
este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ; 

          d) nu a fost condamnat, în ultimii 3 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; 

         e) nu prezintă informaţii false. 
De asemenea, am cunostinta de  urmatoarele prevederi ale  art 181 alin e), conform carora  Autoritatea 
contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
orice ofertant care “nu prezintă informaţiile solicitate de către 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. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
    
           Data,                               Operator economic, 
…………………..      …………………………………….. 

                                                                                          (semnatura autorizată si stampila)  
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 «Falsul in Declaratii» din Codul 

Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei 
alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, 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 si stampila) 

 
 
Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de 
reprezentantul sau legal 
 
 
 

 
 
 
 



   

Formularul nr. 6 
 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

Titlul contractului: ...........................................................… (se va completa cu denumirea 
contractului) 
 

Subsemnatul___________________, reprezentant legal 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 nu ne aflăm in situaţia 
prevazută la art. 69 1 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobata si cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Ofertantul/Ofertantul 
asociat/Subcontractantul/Terţului susţinãtor  (se alege cazul corespunzator si se inscrie numele) 
_________________________________________  nu are drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt 
acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv Ibram Aidîn-director, Vulpoi 
Cornelia-director economic, Tudor Gabriela-director tehnic, Copãceanu Marian-director mecanizare, 
Rãdulescu Iulian-şef serviciu drumuri, Mocanu Paul-sef birou drumuri, Chiricã Teodora-sef serviciu achizitii, 
Tisa Adrian-sef serviciu juridic.  

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. 

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

Operator economic,   
_________________                                                                                                                                                                    

(semnatura autorizată si stampila)  
 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei 
alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, 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 si stampila)  
 

Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, iar in cazul in 
care ofertantul declara ca intentioneaza sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata si de catre 
subcontractor/subcontractori si va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecarui 
asociat/subcontractant).  
 
 
 
 
 



   

 
Formularul nr. 7 

 

DECLARATIA: 
 

„Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă” 
 

pentru contractul ..........................................................................................…(se va completa cu 
denumirea contractului) 
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ..........................., 
intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de Compania Nationala de 
Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania- Directia Regionala de Drumuri si Poduri ...................., în 
calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,  certific/certificăm prin prezenta că 
informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.  

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele 
declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;  

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de 
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât 
ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de 
achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista 
consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură 
sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul 
respectivei proceduri;  

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, 
cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  

Data: 

          Ofertant, 
 

      Reprezentant/Reprezentanţi legali      
 
        ....................................................  

                                     (semnături) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

     Operator economic           Formular nr. 8 
__________________ 
       (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

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

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si  
              (denumirea/numele ofertantului) 
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa 
furnizam______________________________________________________________________________ 

 (denumirea serviciului ) 
pentru suma de ________________________ lei, reprezentand _________________ euro, 

                         (suma în litere si în cifre)                                                      (suma în litere si în 
cifre), platibila dupa prestarea serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de 
______________________ lei. 

 (suma în litere si în cifre) 
         2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestãm serviciile in 
graficul de timp anexat .  

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________ 

  (durata în litere si în cifre)                                                
(ziua/luna/anul) 
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

    5. Precizam ca : 
     _ 
    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, 

marcat în mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|  nu depunem oferta alternativa. 
          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
    7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 

care o puteti primi. 
 
Data _____/_____/_____ 

 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic ) 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
          Anexa 1 la Formularul nr. 8 
DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC  
       
 
 
 
 
 

Centralizator de preturi  
 

    ,,Servicii de paza la AI Giurgeni’’  
 
 
Numar mediu de ore pe luna calendaristica  -   730 ore 
Numar total ore intr-un an    - 8760 ore 
Tarif orar                         - _________ lei /ora fata TVA 
Total 1     - Total ore/an * tarif orar  
Cote contributii asigurari sociale angajator – 27,90%, astfel : 
- CAS – 20,80% 
- SOMAJ – 0,50% 
- FOND DE GARANTARE – 0,25% 
- ASIGURARI DE ACCIDENTE – 0,30% 
- ASIGURARI DE SANATATE – 5,20% 
- CONTRIBUTIA PENTRU INDEMNIZATII SI CONCEDII -0,85%  

  
 Valoare cote contributii asigurari sociale angajator : Total 1 *27,90% astfel ____________  
 
Total 2 : Total 1 + valoare cote contributii asigurari sociale angajator _____________ 
 
Cheltuieli indirecte : A% * Total 2 = ______________ 
 
Total 3 : Total 2 + cheltuieli indirecte = ________________ 
 
Profit B% = ___________ 
 
TOTAL GENERAL = TOTAL 3 + PROFIT % = _________________ (lei) 
                                                                                    = ________________ (euro) 
 
1 euro = 4,4308 valabil la data de 14.05.2014 
 
 
 
 

Ofertantul va elabora Centralizatorul de preţuri astfel incat sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire 
la tarife, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica de 
servicii. 

 
 

Note: 
 

 Anexa la Formularul nr 9, in cazul asocierii, va fi semnata de reprezentantul imputernicit al 
asocierii  
 

 



   

Data .../.../... ....................., (semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele ofertantului). 

 
 


