
 

SECŢIUNEA III

FORMULARE 



OPERATORUL ECONOMIC FORMULAR 1

  ____________________
     (denumirea/numele)
 

SCRISOARE  DE ÎNAINTARE

Nr. ........ /....................

Către  :
 ________________________

Ca urmare a anun ului publicat pe site-ul dumneavoastră, ț  pentru organizarea procedurii de cerere
de ofertă din data de _________________  în scopul atribuirii contractului de prestări servicii  de
pază i monitorizare a sistemelor de alarmă, ș

Noi ____________ vă transmitem alăturat, următoarele: 

1.  Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând : 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta; 

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

 Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru
legalitatea  şi  autenticitatea tuturor  documentelor  prezentate  în original  şi/sau copie,  în  vederea
participării  la  procedură,  precum  şi  pentru  realitatea  informaţiilor,  datelor  şi  angajamentelor
furnizate/făcute în cadrul procedurii.

 Am luat cunoştinţă de prevederile documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare,
aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

 
___________________________

 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

                                                                                                          __________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)



OPERATORUL ECONOMIC  FORMULAR 2

  ____________________
     (denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE  

Subscrisa  ………………………….....................……………………………………,  cu
sediul  în  …………………………...…………………………,  înmatriculată  la  Registrul
Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată
legal  prin  ….................................…………………………………………,  în  calitate  ........
…………………………, 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  de cerere de ofertă  ……………………, organizată de C.N. ROMARM
S.A.  în scopul atribuirii contractului de prestări servicii  de pază i monitorizare a sistemelor deș
alarmă.

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 procedură;
2. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare..
3. 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, semnătura
acestuia fiindu-ne opozabilă.

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

Data completării: ……………                                                                       Ofertant,

S.C. …………………………………
 

                                                                            reprezentată legal prin
                                                            ___________________________

 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

__________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)



FORMULAR 3 
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)

Numar de inregistrare autoritate contractanta________ / ___ / ___ / _____ 

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 

Către, 
_________________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractantă) 

Referitor la _________________________________________________ pentru atribuirea 
(tip procedură) 
contractului  de ……………………… cu COD CPV ______________, vă adresăm următoarea
solicitare de clarificări cu privire la: 
1.______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu
privire la aspectele menţionate mai sus. 

Cu consideraţie, 

    Data completării: ......................
___________________________

 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)



FORMULAR 4
OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul,  ..............  reprezentant  împuternicit  al  .........................  (denumirea  operatorului
economic)  în  calitate  de  candidat/ofertant/ofertant  asociat/terţ  susţinător  al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie   şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu   am 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.

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

Data completării: ....................                                                       ___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)



OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 5
  _____________________
     (denumirea/numele)

D E C L A R A Ţ I E

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 de achiziţie publică 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 sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie _______________ şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,
că nu mă aflu în următoarele situaţii:

1. Nu am încălcat obliga iile în domeniul  mediului, social,  al rela iilor de muncă,ț ț
2. Nu mă aflu în procedura de insolven ă sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau înț

încetarea activită ii,ț
3. Nu am comis o abatere profesională gravă care pune în discu ie integritatea,iar acest lucruț

se  poate  demonstra  prin  orice  mijloc  de  probă  adecvat,  cum  ar  fi  decizie  a  inatan eiț
judecatore ti sau a unei autorită i administrative ,ș ț

4. Nu am încheiat cu al i operatori economici acorduri care vizează denaturarea concuren eiț ț
în procedura în cauză,

5. Nu mă aflu în conflict de interese în cadrul sau în legatură cu procedura în cauză, nu am
participat la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce ar duce la distorsionarea concuren ei,ț

6. Nu  am  participat  anterior  la  pregătirea  procedurii  de  atribuire  ceea  ce  a  condus  la  o
distorsionare a concuren ei,ț

7. Nu am încălcat  în mod grav i  repetat  obliga iile  principale  în cadrul  unui contract  deș ț
achizi ii, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plataț
de daune interese sau alte sanc iuni,ț

8. Nu m-am făcut vinovat de declara ii false în con inutul informa iilor trimise la solicitareaț ț ț
beneficiarului procedurii, 

9. Nu  am  încercat  să  influen ez  în  mod  nelegal  procesul  decizional  al  beneficiaruluiț
procedurii, să ob in informa ii confiden iale care ar putea conferi avantaje nejustificate înț ț ț
cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijen ă informa ii eronate care ar puteaț ț
influen a procedura de atribuire, selectarea mea sau atribuirea contractului de achizi ie.  ț ț

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg ca beneficiarul/ini iatorul procedurii  (ț denumirea ) are dreptul de a solicita,  în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

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

Data completării: ....................                                                       ___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
       (Semnătura autorizată şi ştampila)



OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 6
  _____________________
     (denumirea/numele)

     
                                                                                                 

DECLARA IEȚ

           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  am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidat ( bugetul de stat, local, al asigurarilor sociale).

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

Data completării: ....................                                                       ___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
       (Semnătura autorizată şi ştampila)

 



OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 7
  _____________________
     (denumirea/numele)

     
                                                                                                 

CERTIFICAT 
     de participare la procedură cu ofertă independentã 

    I.  Subsemnatul/Subsemnaţii,  .........................,  reprezentant/reprezentanţi  legali
al/ai ............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de cerere de ofertă
organizată  de  .............................,  în  calitate  de  …………….,  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 noastrã 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 reprezintã 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 prezentatã a fost conceputã 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 ofertã 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  serviciilor  oferite; 
    8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte  de  momentul  oficial  al  deschiderii  publice,  anunţatã  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 completării: ……………

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila



FORMULAR 8

OPERATOR ECONOMIC
……………………………
(denumire)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumire:
2. Cod fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: …………………………

Fax: …………………………
E-mail: …………………………

   (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:
   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri globală pe ultimii trei ani:
Anul Cifra de afaceri anuală 

(la 31.12)
- lei -

Cifra de afaceri anuală 
(la 31.12)

- echivalent euro -
2018
2019
2020

Medie anuală: 

                                                                                       

              
Data completării: ……………

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)



 FORMULAR 9
OPERATOR  ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subscrisa (datele de identificare ale operatorului economic)   ..................... reprezentantă
prin  ...................................................  sau  împuternicit (datele  de  identificare  ale  persoanei)
declar  pe  propria  răspundere,  sub sancţiunile  aplicate  faptei  de fals  în  acte  publice,  că  datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subscrisa  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,  situaţiilor  şi  documentelor  care  însoţesc  oferta,  orice  informaţii  suplimentare  în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subscrisa autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai   C.N. ROMARM S.A.  cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………..
   

Data completării: ......................

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
                                                                                                                                            (Func ie)ț

                                                                                                      __________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)



ANEXĂ FORMULAR 9

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului de

achizi ieț

Codul
CPV

Denumirea/
numele

beneficiarului/
clientului
Adresa

Calitatea
prestatorului

*)

Preţul total al
contractului 

Procent
îndeplinit de
prestator %

Perioada de
derulare a

contractului
**)

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

.....

                                                                                                      __________________________
 (Nume, prenume)

                                                                                                     ___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)

*)  Se  precizează  calitatea  în  care  a  participat  la  îndeplinirea  contractului  care  poate  fi  de:
contractant  unic  sau  contractant  conducător  (lider  de  asociaţie);  contractant  asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării

        FORMULAR 10



OPERATORUL ECONOMIC
_________________
 (denumirea/numele)

OFERTĂ FINANCIARĂ 

Către: C.N. ROMARM S.A.
Adresa: B-dul Timi oara, nr.5B, sector 6, Bucure tiș ș

 
1.  Examinând  documentaţia  de  atribuire,  subscrisa  ....................... (datele  de  identificare  ale
operatorului  economic)   ..............  reprezentantă  prin  .......................sau
împuternicit .............................. (datele de identificare ale persoanei), ne oferim ca, în conformitate
cu prevederile şi  cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire,  să prestăm serviciul  de pază pentru
tariful  de _____ lei /oră/agent fără TVA i serviciul de monitorizare a sistemelor de alarmă pentru sumaș
de  ________  lei/abonament/lună/obiectiv  fără  TVA,  respectiv  pentru  suma  totală  de
_____________________  lei,  la  care  adaugă  taxa  pe  valoarea  adăugată  în  valoare
de_______________________lei.

 
1. Ne angajăm ca,  în cazul  în care oferta noastră este stabilită câştigătoare,  să prestăm serviciile în
graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______  (zile),  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.

 
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de prestări servicii de pază i monitorizare a sistemelor deș

alarmă, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră
este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Am înţeles  şi  consimţim ca,  în  cazul  în  care  oferta  noastră  este  stabilită  ca  fiind câştigătoare,  să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5.  Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
       |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,     
           marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
       |_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până  la  încheierea  şi  semnarea  contractului  de  achiziţie  publică  aceasta  ofertă,  împreună  cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care
o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(nume şi semnătură)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

OPERATOR ECONOMIC                              ANEXA FORMULAR 10



______________________
 (denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.
crt.

Denumire
serviciu/obiectiv

Nr. posturi
Preţul

unitar /oră/post
(lei fără TVA)

Nr.ore/zi Nr.zile
Preţ total

(lei fără TVA)

0 1 2 3 4 5 6

1 Servicii de pază

1.1
Bucure ti, b-dulș

Timi oara, nr. 5B,ș
sector 6

1.2
Clinceni , str

Aeroportului nr. 16,
jud Ilfov

2
Monitorizare  a

sistemelor de alarmă
(abonament

lunar/obiectiv)

2.1
Bucure ti, b-dulș

Timi oara, nr. 5Bș
sector 6

2.2
Clinceni , str

Aeroportului nr. 16,
jud Ilfov

TOTAL

TOTAL   CONTRACT  
             lei fără TVA
  

Data completării: ......................

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
                                                                                                                                            (Func ie)ț

                                                                                                      __________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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