
Operator economic                                           FORMULAR 1 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

 

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

                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare anuntului de publicitate nr. ………….din ……………, privind achiziţia directă pentru 

atribuirea contractului ................................................................................./(denumirea contractului de 

achizitie publică), noi ............................................................................... 

/ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

    1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original (dacă este cazul): 

    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) 

 

 

 

 

 



Ofertant              FORMULAR 2 

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

(denumirea/numele)  

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele:  

2. Codul fiscal:  

3. Adresa sediului central:  

4. Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

Cont Trezorerie:  

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:  

6. Activităţi CAEN pentru care există autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN 

corespondent obiectului contractului)  

7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:  

 

Cifra de afaceri în domeniul de activitate specific obiectului contractului  

Anul  Valoare  

Moneda  

Curs de schimb  Echivalent LEI  

2013  

2014  

2015  

Media cifrei de afaceri  

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    ..............................................  

Numele şi prenumele semnatarului                       ...............................................  

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

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 

pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »  

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, 

în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal.  

 

 



 

Operator Economic                                              FORMULAR 3 

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

(denumirea)  

 

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

 

 

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al 

_____________________________________(denumirea şi datele de identificare ale operatorului 

economic)  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice.  

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator eliberat de 

Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice 

străine) [SAU] Extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe 

acţiuni.  

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.  

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului     ...............................................  

Numele şi prenumele semnatarului                        ...............................................  

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

 

 

 

 

 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 

pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »  

 

 

 



 

 

Operator Economic                                               FORMULAR 4 

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

(denumirea)  

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în art. 164, 165, 167 

din Legea nr. 98/2016 

 

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

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului având ca 

obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV......., la data de ................ 

(zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere 

că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice.  

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

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului     ..............................................  

Numele şi prenumele semnatarului                         ............................................  

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

 

 

 

 

 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « 

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 

pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »  

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.  

 

 

 

 

 

 



 

OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC      Formular  5 

____________________ 

(denumirea/numele)  

 

 

FORMULAR DE OFERTÃ 

 

 Cãtre,  

 Comuna Rus 

 Rus Nr. 39, C.P. 457290; Tel./Fax: 0260639394;  

     E-mail: primariarus@yahoo.com 

 

Domnilor, 

1. Ca urmare a anuntului de publicitate cu numarul 1439/04.07.2019, publicat pe site-ul Comunei Rus 

la adresa www.comunarus.ro si dupa examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a 

cerințelor, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... 

[denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul de lucrari având ca obiect 

“„LUCRARI DE EXECUTIE RACORD CANALIZARE”, în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, 

dupa cum reies din propunerea noastră financiară.  

 Prin propunerea noastră financiară, pentru produsele (inclusiv montajul) descrise în 

documentația tehnică oferim un preț total de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și 

moneda – din propunerea financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 

_________________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda]. 

2. Ne angajãm ca, în cazul în care oferta noastrã este stabilitã câștigãtoare, sã prestãm serviciile în 

graficul de timp stabilit. 

3. Ne angajãm sã menținem aceasta ofertã valabilã pentru o duratã de 60 zile respectiv pânã la data de 

________________________, și ea va rãmâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptatã oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pânã la încheierea și semnarea contractului de achiziție publicã aceastã oferta, împreunã cu 

comunicarea transmisã de dumneavoastrã, prin care oferta noastrã este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înțelegem cã nu sunteți obligați sã acceptați oferta cu cel mai scãzut preț sau orice altã oferta pe 

care o puteți primi. 

 

Data:.......................................... 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

 

L.S. 

 



 

Anexa A la Formularul de oferta 

 

1.  Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din 

preţul total ofertat) 

 

2.  Garanţia de bună execuţie va fi constituită prin una din modalitatile 

mentionate la art. 40 din HG 395/2016  şi este în cuantum de 5% din 

valoarea fara TVA a contractului. 

Forma de constituire a garanţiei de bună execuţie nu va putea fi 

modificată pe toată perioada derulării contractului, respectiv până la 

recepţia finală a lucrărilor. 

 

3.  Perioada de garanţie a lucrarilor executate este min. 24 luni  

4.  Termenul de execuţie al lucrărilor este de 1 an de la primirea ordinului 

de începere al lucrărilor. 

 

5.  Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data 

primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii 

execuţiei): 5 zile 

 

6.  Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul 

de zile calendaristice de la data semnării contractului): 5 zile 

 

7.  În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în 

contract, are obligaţia de a plăti achizitorului daune interese egale cu 

dobânda legală penalizatoare calculată conform reglementărilor legale 

în vigoare la data la care se naşte obligaţia de plată a dobânzii. 

 

8.  Dobânda legală penalizatoare se calculează asupra echivalentului în 

bani a lucrărilor neexecutate, de la data la care executantul este în 

întârziere faţă de termenul prevăzut pentru execuţia lucrării şi până la 

data finalizării lucrărilor ce nu au fost executate. 

 

9.  Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice): 5 zile  

 

Notă: prezenta Anexă se va completa în conformitate cu cerinţele din Fişa de date şi 

documentaţia tehnică. 

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

 

Operator economic, 

__________________________ 

(numele, semnătură autorizată) 



OFERTANT/OPERATORECONOMIC                                         Formular 6 

____________________ 

(denumirea/numele)  

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDITIILOR DE MUNCA 

SI  DE PROTECTIE A  MUNCII 

 

 

 

Subsemnatul................., reprezentant imputernicit al ____________________________ (denumirea 

ofertantului), cu sediul în _________________________________________ (adresa completă), 

declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile referitoare la 

conditiile de munca si protectie a muncii si PSI care sunt in vigoare la nivel national. De asemenea, 

declar ca in perioada de desfasurare a activitatilor care fac obiect al contractului de achizitie publica, 

vor fi respectate obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectie a muncii si PSI care sunt in 

vigoare la nivel national. 

 

Prezenta declaratie este valabila pana la data de ____________. 

 

 

 

Data _________ 

 

_____________, (semnătura) în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

oferta pentru şi în numele _________________________________ (denumire operator economic) 

 


