
Formular 2 

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 nu ne aflăm în 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 ontractelor 

de concesiune de servicii, 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 de care dispunem. 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Operator economic, 
 

 

 

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

(semnătura autorizata şi stampila) 

  



Formular 3 

OPERATOR ECONOMIC 

….......................……….. 

   (denumirea/numele) 

  

 

 

 

DECLARAŢIE  

privind situaţia personală a operatorului economic 

 
 

Subsemnatul(a)................................................………… (denumirea, numele operatorului economic), în 

calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................…………………………………… (se 

menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca 

obiect...........................................................................  

(denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an),organizată de 

..............................................……… (denumireaautorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei  hotărâri 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 şi/sau 

în ţara de domiciliu, până la data solicitată.................; 

c)     în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; 

d)    nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţejudecătoreşti, pentru o faptă 

care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

e)  informaţiile pe care le prezint sunt adevărate şi voi prezenta orice informaţii pe care le va solicita 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 dispunem. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

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

 

 

Operator economic, 

 

 

 

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

(semnătura autorizata şi stampila) 

  



Formular 4 

OPERATOR ECONOMIC 

….......................……….. 

   (denumirea/numele) 

  

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

 

 

 
Subsemnatul ……………………………, reprezentant legal/împuternicit al operatorului economic 

…………………………………………. (numele ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului) , 

participant la procedura de atribuire a contractului de …………………………………, prin prezenta, declar pe 

propria răspundere cunoscând prevederile art. 292 Cod penal privind falsul în declaraţii, că 

…….............………………….(numele ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului) nu se află în niciuna 

din situaţiile prevăzute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Declar de asemenea faptul că am luat cunoştinţă de sancţiunea prevăzută de art. 69^1 din O.U.G. nr. 

34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Operator economic, 
 

 

 

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

(semnătura autorizata şi stampila) 

  



Formular 7 

 

OPERATOR ECONOMIC 

….......................……….. 

   (denumirea/numele) 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

nr. …....... /………………........ 

 

(nr. de inregistrare se trece de 
catre beneficiar, in momentul 

inregistrarii coletului) 

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 
 

Către …................................................................................ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

 

 

Ca urmare a anunţului de participare 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 o copie: 

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 vă satisface cerinţele. 

 

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

 

Cu stimă, 

Operator economic, 

 

 

 

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

(semnătura autorizata şi stampila) 



 

 
Formular 8 

OPERATOR ECONOMIC 

….......................……….. 

   (denumirea/numele) 

  

 

 

 

 

IMPUTERNICIRE 
 

 

 

Către …................................................................................ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
 

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

……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, 

CIF ………, atribut fiscal ……....., reprezentată prin………………………, în calitate de 

………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în 

……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP 

…………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de 
………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului 
………………..(denumirea contractului de achiziţie publică),organizată de beneficiar. 

           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. 

 

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. 

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

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare 
la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 

 

Denumirea mandantului 

....... ………………………………         

reprezentată legal prin  _____________________(Nume, prenume, funcţie) 

 

                                                                                  
(Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite)               (Semnătura autorizată şi stampila) 

 

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

 

 

 

 

 



          Formular 5 

 

OPERATOR ECONOMIC 

….......................……….. 

   (denumirea/numele) 

  

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

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

                     (denumireaautorităţii contractante şi adresacompletă) 

 

 

Domnilor, 
1. Examinânddocumentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

__________________________________________________________________________, ne oferimca, 

înconformitate 

(denumirea/numeleofertantului) 

cuprevederile şi cerinţelecuprinseîndocumentaţia mai sus menţionata, săserviciile 

_______________________________________________________________pentru suma TOTALĂ de  

                                                        (denumireaserviciilor) 

______________________________________________________LEI, (suma in litere si in cifre) 

la care: 

 se adaugă TVA în valoare totală de ...........................lei (suma în litere şi în cifre). 

 nu se adauga TVA (in functie de caz) 

[se va bifa calitatea persoanei care semneaza documentul] / [pe casuta aferenta se va da dublu-click si se va 
selecta optiunea „checked” de la Sectiunea<Defaultvalue> 

 

2. Ne angajamca, încazulîn care ofertanoastră este stabilităcâştigătoare, 

săprestămserviciileîntermenelemenționateîncontract. 

3. Ne angajămsămenţinemaceastăofertăvalabilăpentru o durată de 

_______________________________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, 

şi 

                         (durataînlitere şi cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va rămâneobligatoriepentrunoi şi poate fi acceptatăoricândînainte de expirareaperioadei de valabilitate. 

 

4. Până la încheierea şi semnareacontractului de achiziţie publicăaceastăofertă, 
împreunăcucomunicareatransmisă de dumneavoastră, prin care ofertanoastră este stabilităcâştigătoare, vor 

constitui un contractangajantîntrenoi. 

 

5. Alăturide oferta de bază: 

     _ 

depunemofertăalternativă, ale căreidetaliisuntprezentateîntr-un formular de ofertăseparat, marcatînmodclar 

"alternativa"; 

     _ 

nudepunemofertăalternativă. 

[se va bifa calitatea persoanei care semneaza documentul] / [pe casuta aferenta se va da dublu-click si se va 

selecta optiunea „checked” de la Sectiunea<Defaultvalue> 
 

 

6. Înţelegemcă nu sunteţiobligaţisăacceptaţiofertacucel mai scăzutpreţsauoricealtăofertăpe care o 

puteţiprimi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

________________,încalitate de _____________________, legalautorizatsăsemnez 

(semnătura) 

ofertapentru şi înnumele ____________________________________. 

(denumirea/numeleofertantului) 
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