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Cap.D – FORMULARE 

 

 

 
FORMULAR NR.1 

OFERTANT Înregistrat la sediul 

............................................ Beneficiarului/Iniţiatorului 

(denumire / nume) Nr. ........... / .................. 

 

 
 

 

Scrisoare de înaintare 

 

 

Către: C.N. ROMARM S.A., Filiala S. Electromecanica Ploiesti S.A. 

    Soseaua Ploiesti-Targoviste , km.8 , cod postal 100590 , ROMÂNIA 

 
 

Ca urmare a anunţului de participare nr. ............din................de pe  site-urile C.N.ROMARM S.A. şi 

Filialei S. Electromecanica Ploiesti  S.A. din ROMÂNIA, şi a Invitaţiei de participare din data de 

.............. privind aplicarea procedurii LICITATIE DESCHISA pentru atribuirea contractului de 

furnizare a produsului ,,Instalatie epurare ape uzate’’, 

Noi,.................................................(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat: 

 

 

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original în limba română şi în limba engleză 

(dupa caz) următoarele: 

a) oferta; 

b) documentele de calificare care însoţesc oferta; 

Documentele precizate la pct. a) şi b) vor fi introduse în plicuri separate şi sigilate; 

 

 

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

 

 

 

Data completării................... Cu stimă, 
 

Ofertant 

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR NR. 2 

 

Număr de înregistrare la beneficiar  /     _ /  /    
 

 

 

 

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 
 

 

Către, 
 

(denumirea beneficiar) 

 

 

 

Referitor la procedura de LICITATIE DESCHISA  pentru atribuirea 

 

contractului de achiziţie publică cu COD CPV 45252130-8  , 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,  
S.C.   

(denumirea/adresa) 
 

 

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR NR.3 

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

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 

Operator economic,................................. (semnătura autorizată) 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător
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FORMULAR NR. 4 
 

 

 

 

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 
 

DECLARAŢIE 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit  , 

(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 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 

beneficiarul/initiatorul 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 

Operator economic,................................. (semnătura autorizată) 

 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Operator Economic 

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

(denumirea)



Page | 5 
 

FORMULAR NR.5 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

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

economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de LICITATIE DESCHISA pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea produsului ,,Instalatie epurare 

ape uzate”, cod CPV 45252130-8   la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ 

(denumirea beneficiarului), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de 

LICITATIE DESCHISA şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

următoarele situaţii: 

 

1. Nu am încălcat obligaţiile în domeniul mediului, social, al relaţiilor de muncă, 

2. Nu mă aflu în procedura de insolvenţă sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii, 

3. Nu am comis o abatere profesională gravă care pune în discuţie integritatea, iar acest lucru se 

poate demonstra prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizie a inatanţei judecătoreşti 

sau a unei autorităţi administrative, 

4. Nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

procedura în cauză, 

5. Nu mă aflu în conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, nu am 

participat la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce ar duce la distorsionarea concurenţei, 

6. Nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o 

distorsionare a concurenţei, 

7. Nu am încălcat în mod grav şi repetat obligaţiile principale în cadrul unui contract de achiziţii, 

iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plată daune 

interese sau alte sancţiuni, 

8. Nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor trimise la solicitarea 

beneficiarului procedurii, 

9. Nu am încercat să influenţez în mod nelegal procedul decizional al beneficiarului procedurii, 

să obţin informaţii confidenţiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care ar putea influenţa 

procedura de atribuire, selectarea mea sau atribuirea contractului de achiziţie. 

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

beneficiarul/iniţiatorul procedurii (denumirea) 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. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătura autorizată) 

 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător 
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OPERATOR ECONOMIC 

 

FORMULAR NR.6 

 
 

(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE 

SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 

Subsemnatul,...................................................................................., reprezentant împuternicit 

al..........................................................................................................................................., 

(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

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

Beneficiarul/iniţiatorul (denumirea) 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. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .............................. 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) 
 

 

(Funcţie) 
 

 

(Semnătura autorizată şi ştampila 
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FORMULAR NR.7 
OFERTANTUL 

 
(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ .................... 

 
Către, …………………………………………………………………………. 
(denumirea beneficiarului / iniţiatorului şi adresa completă) 
Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
  , ne oferim ca, în conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentatia mai sus menţionată, să furnizăm 
  , 
(denumireaprodusului ) 

pentru suma de  _____________LEI ,   (suma în litere  şi în cifre ) 

 

plătibilă în condiţiile stipulate în Contractul de furnizare , la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată 

în valoare de  LEI………………(numai în cazul operatorilor economici 

interni) 
(suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 

produsul în termenul prevăzut în proiectul de contract. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de    

  zile, respectiv până la data de  , şi 
(durata în litere şi cifre) (ziua/luna/anul) 

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea acordului cadru această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un 

contract angajant între noi. 
5. Alături de oferta de bază: 

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat ăn mod clar "alternativă"; 

_ 
|_| nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. 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. 

Data  /  /   
  , în calitate de  , legal autorizat să semnez 

(semnatura) 

oferta pentru şi în numele  . 

 
 



Page | 8 
 

 

 

 

    FORMULARUL NR.8 
 

 

Operator economic 

…………………………………

…… (denumire/numele) 
 

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central 

Tel: 

Fax: 

E-mail 

4. Certificatul de înmatriculare/înregistrare…………………………………………. 

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

 

5. Obiectul de activitate pe domenii………………………………………………….. 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este 

cazul:………………………….. (adrese complete, telefon/telex/fax, 

certificate de înmatriculare/înregistrare) 

7. Cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani: 

 

Anul 
Cifra de afaceri anuală la sfârşitul anului fiscal 

(mii Lei sau mii Euro) 

2019  

2020  

2021  

 

 

Operator economic, 

 

...................... 
(semnătura autorizată) 

 

 


