
 

 

 

 

 

SECȚIUNEA III.  

FORMULARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR NR. 1 –SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU PARTICIPARE CU 
OFERTĂ LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZI ŢIE 

PUBLICĂ 

 

.............................. 
(denumirea institutiei) 
 
 

Către  
DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 

Bd. Gării Obor nr. 10, Sector 2, București 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de servicii de curățenie, noi 
.................................................. (denumirea operatorului economic), având sediul înregistrat la 
........................................................................... (adresa operatorului economic), ne obligăm 
faţă de ...................................................... (denumirea autorităţii contractante) să plătim 
……….…………/(denumirea băncii/societatii de asigurari), având sediul înregistrat 
la…………..………/(adresa băncii/societatii de asigurari), ne obligăm fată de Direcția 
Venituri Buget Local Sector 2 să plătim suma de .......... LEI, (sau echivalent in euro, la cursul 
BNR afisat la data publicarii Anuntului de participare/invitatiei de participare), 

a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in 
conformitate cu contractul garantat; sau 

b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

cu condiţia ca în cererea sa Direcția Venituri Buget Local Sector 2 să specifice că 
suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile 
următoare:   

1) ofertantul …………………..(denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 

2) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul………... (denumirea/numele) nu a 
constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

3) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul……….. (denumirea/numele) a 
refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 

 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de .......... (.........zile de la data limita de 

depunere a ofertei).   
 
Parafată de ………………..în ziua…..luna…..anul……… 
 
(semnătura autorizată) 
Nota: 
Se va alege una din variantele a) sau b) de mai sus. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formular nr. 2 - SCRISOARE DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE 

 
……………… 
(denumirea instituţiei) 
 
                         

 
 

 
 
Către  

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 
Bd. Gării Obor nr. 10, Sector 2, București 

 
   

Cu privire la contractul de achiziţie publică servicii de curatenie încheiat între 
............................, în calitate de contractant, şi .............................................., în calitate de 
achizitor, ne obligăm prin prezenta să platim 

a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în 
conformitate cu contractul garantat; sau  

b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate  

în favoarea Beneficiarului, până la concurenţa sumei de ......................., reprezentând 
10 % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere 
însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel 
cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate 
suplimentară din partea Beneficiarului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ............................ 
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 

valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului instituţiei financiare, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, 
prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 
 

Parafată de ........................ în ziua .......... luna .......... anul ......... 
                             (semnătură autorizată) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Formular nr. 3 – DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit 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 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 contractelor de concesiune de servicii, 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.  

 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 

operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, 

nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 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. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________(se precizează 

data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

 

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

Operator economic, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 



Formular nr. 4 – DECLARAŢIE 

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

   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 produsului, serviciului 

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

..................................................................................... (denumirea autorităţii contractante), 

declar pe propria răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotãrârii pronunţate de judecãtorul-sindic  

b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 

sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit................................; 

c) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 

contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauzã, fapt care a produs sau este de naturã sã 

producã grave prejudicii beneficiarilor acestuia 

d) Nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greseli in materie  

e) prezint informaţii false sau nu prezintã informaţiile solicitate de cãtre autoritatea 

contractantã, în scopul demonstrãrii 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 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. 

 

                                                                 Operator economic, 

 

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

                                                     (ştampila şi semnătură autorizată) 

 



Formular nr. 5 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006, actualizată la data prezentei 

 

Subsemnatul(a) …………………………............................ reprezentant împuternicit al 

_______________________________,  

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului/ofertantului asociat 

/subcontractantului) în calitate de Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/ Subcontractant/Terţ 

susţinãtor la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect 

................................................................................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi 

codul CPV), la data de ................. (ZI/LUNĂ/AN), organizată de ........................ declar pe proprie 

răspundere că nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de 

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudã sau afin pânã la gradul 

al patrulea inclusiv ori care se aflã în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevãzute la art. 69 

lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autoritãţii contractante actualizata la data 

prezentei. 

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 că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 

ofertei) 

 

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

Candidat/ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

 



Formular nr. 6 

 

CERTIFICAT 

           de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 

 

I. Subsemnatul/subsemnaţii,……………………….,reprezentant/reprezentanţi legali 

al/ai……………………………….,întreprindere/asociere care va participa la procedura   de achiziţie publică 

organizată de……………………………….., 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. 

 

                   Ofertant, 

……………………………………..                                         Data 

Reprezentant/Reprezentanţi legali 

                (semnături) 

 



 

Formular nr. 7 
OPERATORUL ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

INFORMAŢII GENERALE 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5.Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________                    

         (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 
6. Obiectul 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 pe ultimii 3 ani: 

                                      Cifra de afaceri anuală                             Cifra de afaceri anuală 
                 Anul                 la 31 decembrie                                         la 31 decembrie 
                                              (lei)                                                     (echivalent euro) 
                                                                                                  
________________________________________________________________________ 
 1.    2013 
________________________________________________________________________ 
 2.    2014   
________________________________________________________________________ 
 3.    2015 
________________________________________________________________________ 
 Media anuală: 
________________________________________________________________________ 

 
 

Operator economic, 
                                                                                       ......................................... 
                                                                                            (semnătura autorizata) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Formular nr. 8 

 

 

DECLARAŢIE 

privind lista principalelor prestări servicii în ultimii 3 ani  

 

    Subsemnatul…………………….., reprezentant împuternicit al ................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 

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

    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, 

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 ................... (denumirea şi adresa 

autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

Anexa la Formularul nr.8 

Nr. 

crt

. 

Codul 

CPV 

Obiectului  

contractului 

Denumire / nume 

beneficiar 

Calitatea 

Prestatorului 

Preţul contractului Perioada de 

derulare a 

contractului 
lei fără 

TVA 

euro fără 

TVA 

1        

…        

...        

        

        

        

 

Data completării:  ………………..                                                                

   Operator economic, 

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

(semnătură autorizată)  



Formular nr. 9 

OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ*) 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ________________________________. 

        Numărul şi data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

         Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

         Ţara: ____________________. 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 

|_| contractant asociat 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului:                                          exprimată în  exprimată 

                                                                                moneda în care           în echivalent 

                                                                         s-a încheiat contractul  euro 

a) iniţială (la data semnării contractului):  _________            ___________  

b) finală (la data finalizării contractului): _________             ___________ 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

________. 

6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 

ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: ______________________________. 

(Nume, prenume)___________________________ 

 (Funcţie)_________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

    *) Se completeaza fișe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea 
comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 



Formular nr. 10 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

Lista privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE 

UTILAJ 

VECHIME VALOARE Modalitate de detinere*  

( proprietate / inchiriere/ 

s.a.) 

 

CARACTERISTICI  

1      

2      

      

•  

• * Notă: Dacă operatorul economic nu deţine în proprietate un utilaj/echipament/  etc., pe lângă posibilitatea prezentării 

unui contract/precontract de închiriere etc. se va permite şi prezentarea unui angajament. 

 

Data completării:  ……………….. 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizată) 

 



 

Formular nr. 11 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

LISTA CU PERSONALUL DE SPECIALITATE 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia 

(în cadrul firmei) 
Nume şi prenume 

Ani de experienţă în 

specialitate  

Ani de experienţă în 

funcţia actuală 

1     

……     

 

 

 

 

 

Data completării:  ……………….. 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizată) 

 

 



 

 

 

FORMULAR 12 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA MUNCII 

 

 Subsemnatul ………. ( denumire, nume operator economic), in calitatea de ofertant la 

procedura initiata pentru atribuirea contractului de achizitie publica,  avand ca obiect ,,Servicii de 

curăţenie’’, organizata de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 in calitate de autoritate 

contractanta, declar ca la elaborarea ofertei am luat in considerarea toate obligatiile legale 

privitoare la conditiile de munca si protectia muncii precum si cele referitoare la protectia 

mediului. 

 

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

 

 

Denumire Operator economic, 

_________________ 

(nume si semnatura autorizată) 

     

       

 

Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de 

atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri de asociaţie sau asociaţi. 

 

 



 

Formular nr. 13 – FORMULAR DE OFERTĂ 

 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)  

 

Domnilor, 

   1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............. 

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse 

în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm/.................... (denumirea serviciului), pentru suma 

de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia 

serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................... (suma în litere şi 

în cifre).  

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

graficul de timp anexat.  

   3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi 

cifre), 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.  

   4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

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

constitui un contract angajant între noi.  

   5. 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.  

   6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi.  

 

    Data .../.../...  

   ......................, (stampila şi semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)  

 

 

 

 

 



Formular nr. 14 – SCRISOARE DE INAINTARE 

Nr. .......... / …………………. 

 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 

Adresa: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: …………………………………… 

Către: Autoritatea contractanta .................................. Adresa......................................, România 

Telefon:  

Fax:   

 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în  SEAP  nr. ……..…... din …….........................., privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de servicii aferente proiectului ”.....................” 

Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ..............................................…..… privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în 
forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Oferta: 
a) Propunrea tehnică şi propunerea financiară 
b) Documentele de calificare 

 

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA] 

 

Cu stima, 

 

[Nume ofertant], 

……........................... 

(semnătura autorizata) 

 

 

Înregistrata la sediul autorităţii contractante (..................., România)                                    

 

 



 


