
        

 

MODELE DE FORMULARE 

Lista formularelor: 

Formularul nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 

Formularul nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016 

Formularul nr. 4 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 

98/2016 

Formularul nr. 5 - Declaraţie privind conformitatea propunerii tehnice cu specificaţiile caietului de sarcini 

Formularul nr. 6 – Declarație spot TV 

Formularul nr. 7 - Informaţii generale 

Formularul nr. 8 - Formular de ofertă 

Formularul nr. 8.1 - Formular de ofertă detaliată 

Formularul nr. 9 - Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii 

Formularul nr. 10 - Experiența similară 

Formularul nr. 11 - Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere 

Formularul nr. 12 - Lista personalului cheie 

Formularul nr. 13 - Scrisoare de garanţie bancară de participare 

Formularul nr. 14 - Scrisoare de înaintare a ofertei 

Formularul nr. 15 - Împuternicire 

Formularul nr. 16 - Declaraţie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu; 

Formularul nr. 17 - Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia 

muncii 



Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu 

cerinţele din documentaţia de atribuire 

 

 

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi 
va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte 
ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal. 

 

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat va fi 
completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori. 

 

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba 
română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă : original, copie legalizată sau copie conform cu 
originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor declaraţi câştigători prezentarea 
acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depuse în procedură în forma “copie 
conform cu originalul”.  

 

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu 
originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană. 

 

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete 
şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi 
depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operator economic                FORMULARUL 1 

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

      (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

 

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 publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de 

fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv 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. 

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

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doved itoare 

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,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  



 

     OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________       FORMULARUL 2 

           (denumirea/numele 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 

                  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 in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat. 

 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, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Operator economic                         FORMULARUL 3 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 

 

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

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la 

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ………………………… de către 

…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am i  nca lcat obligat iile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu i n procedura insolvent  ei sau i  n lichidare, i n supraveghere judiciara   sau i  n i ncetarea activita  t  ii; (a se 

vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesionala   grava  care să i mi pună i n discut ie integritatea; 

d) nu am i ncheiat cu alt i operatori economici acorduri care vizeaza   denaturarea concurent  ei i  n cadrul sau i  n 

lega tura  cu procedura i n cauza ; 

e) nu mă aflu în vreo situat  ie de conflict de interese i  n cadrul sau i n lega tura  cu procedura i n cauza ; 

f) nu am participat la prega  tirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a condus 

la o distorsionare a concurent  ei; 

g) nu mi-am i nca lcat i n mod grav sau repetat obligat  iile principale ce-mi reveneau i n cadrul unui contract de 

achizit ii publice, al unui contract de achizit  ii sectoriale sau al unui contract de concesiune i  ncheiate anterior, nu 

au existat i nca lca  ri care au dus la i  ncetarea anticipata   a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 

sanct iuni comparabile; 

h) nu m-am fa cut vinovat de declarat  ii false i n cont inutul informat iilor transmise la solicitarea autorita  t ii 

contractante i n scopul verifica  rii absent ei motivelor de excludere sau al i  ndeplinirii criteriilor de calificare s  i 

select ie, am prezentat informat  iile solicitate, sunt i  n ma sura   sa  prezint documentele justificative solicitate; 

i) nu am i  ncercat sa  influent  ez i  n mod nelegal procesul decizional al autorita  t ii contractante, sa   obt in informat  ii 

confident iale, nu am furnizat din neglijent  a   informat ii eronate care pot avea o influent  a   semnificativa  asupra 

deciziilor autorita  t ii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea 

contractului de achizit  ie publica  /acordului-cadru ca tre operatorul economic pe care-l reprezint.  

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. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  

 

 

 

 

 



 

 

Operator economic                         FORMULARUL 4 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 

 

 

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

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la 

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ………………………… de către 

…………………………………………………, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din 

procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare 

de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum 

ar fi următoarele:  

   a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin 

părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau 

subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau 

de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care 

este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consi liul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 

subcontractanţi propuşi;  

   c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre 

care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori 

indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi 

afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;  

   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are 

drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are 

acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 

care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;  

   e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 

află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de 

servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.  

 

Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi 

finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016. 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume 

Funcţia deţinută în cadrul 

Institutului Cultural Român 

1 Radu Boroianu Președinte 

2 Mihai Zoltan Nagy Vicepreşedinte 

3 Cristian Petcu Secretar General 

4 Cristina Marcela Liberis Secretar General Adjunct 

5 Cristian Vlădoianu Director General Economic 



6 Ortansa Ghindea Director Direcția Relații Internaționale 

7 Carmen Fudulu Oficiul Juridic 

8 Gabriel Ioniță Director Direcția Management Logistic 

9 Monica Camen Șef Serviciu, Serviciul Investiții Achiziții Difuzare 

10 Andrei Lamor Preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor 

11 Anca Hrab Membru al comisiei de evaluare a ofertelor 

12 Gabriela Croitoru Membru al comisiei de evaluare a ofertelor 

13 Eleni Pașcanu Membru de rezervă al comisiei de evaluare a ofertelor 

14 Elena Chițoiu Membru de rezervă al comisiei de evaluare a ofertelor 

 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARUL 5 

Operator Economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU  SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE 
SARCINI 

 

 

Subsemnatul……………………..(numele şi prenumele in clar ale persoanei 

autorizate)................,reprezentant împuternicit al...................(denumirea/numele ofertantului)..................., declar 

ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din Caietul de Sarcini. 

 

 

 

 

Data completării         Operator economic, 

.................................       (semnătură autorizată şi stampila) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   FORMULARUL 6 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

 

Subsemnatul ..................................... confirm că sunt de acord să realizez spotul de prezentare a 

Festivalului Filmului European, ediţia a XXI-a, cu următoarele specificaţii: durată 60-90 secunde, adaptabil pentru 

spot digital (format compatibil TV), cu durata de 30 de secunde, pe suport Blu Ray/DCP/DVD. 

 

Sunt de acord să realizez spotul în limitele bugetului de ................. lei + TVA ofertat de societatea 

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

 

 

 

 

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

 

 

Semnătura............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL 7 

Operator 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 înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul 

constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea 

CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor : 

9. Cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani : 

 

Anul 

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) 

echivalent euro 

2016  

 

 

2015  

 

 

2014  

 

 

Media anuală a cifrei de 

afaceri globală: 

 

 

 

10. Contul nr._____________________________________ deschis la banca_________________ 

11. Contul nr._____________________________________ deschis la TREZORERIA STATULUI. 

 

Operator economic 

(Semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATORUL ECONOMIC  

                                                                                     FORMULARUL  8  

 (denumirea/numele) 

 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 

___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  

         (denumirea serviciului) 

(se elimina optiunile neaplicabile) ___________________________Lei fara TVA, la care se adauga taxa pe 

valoarea adaugata . 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in 

graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 

        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 

contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in 

mod clar "alternativa"; 

     _ 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 



            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care 

o puteti primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL   8.1 

FORMULAR DE OFERTA DETALIATA 

Conform solicitarilor din caietul de sarcini 

Nr.crt. Denumire activitate Cantitatea Pret unitar 

Lei 

Fara TVA 

Valoare Lei fara 

TVA 

3.2.         Promovare /Comunicare 

1.     

2.     

3.     

4.     

...     

n.     

3.2.a2. Actiuni de PR 

1.     

2.     

3.     

      

n.     

3.2.a3 Evaluare 

1.     

2.     

3.     

...     

n     

I. Logistica 

1.     

2.     

3.     

...     



n.     

     

VALOARE TOTALA FARA TVA    Lei 

   NOTA:                 

Oferta financiara trebuie sa respecte cerintele solicitate in caietul de sarcini. 

Pentru fiecare serviciu/produs care necesita elemente de  creatie, implementare media-plan etc. se solicita 

obligatoriu indicarea costurilor in formularul de oferta sau sa se mentioneze daca sunt incluse in pretul produsului 

sau serviciului. 

 

    Data completării ......................                                              Operator economic, 

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

                                                                                                      (semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL 9 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTARI DE SERVICII DE ORGANIZARE DE FESTIVALURI 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

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

   (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în 

tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate in anexa/anexele la formularul 9 – Experienta Similara 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. 

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

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

(denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea 

noastră. 

  

              Operator economic, 

                                          

                     ………… ……………… 

                                                                               

                  

                          (semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 



FORMULARUL  10 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

EXPERIENTA SIMILARA*) 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 _ 

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 _ 

|_| contractant asociat 

 _ 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului:   exprimata in  exprimata 

moneda in care              in echivalent 

s-a incheiat   euro 

contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 

___________________________. 



6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 

ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

_______________________________. 

Candidat/ofertant, 

_______________ 

(semnatura autorizata) 

    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, 

prin prezentarea contractului respectiv. 

 

 



 

FORMULARUL 11 

 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT 

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________ (denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 

publice, că datele referitoare la personalul angajat si de conducere din ultimii 3 ani până la data limita de depunere a 

ofertelor, prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

 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, 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. 

 

 Anul 2014 Anul  2015 Anul 2016 

Personal angajat    

Din care personal de conducere    

 

 

 

. 

 

 

Operator economic,       Data completării: 

___________________       __________________ 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL 12 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

LISTA PERSONALULUI CHEIE 

 

 

 

Titlul contractului: ............................ 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 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 

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. 

 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....................... (se precizează data expirării perioadei de 

valabilitate a ofertei) 

 

         

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” din NOUL 

COD PENAL. 

 

 

Operator economic,       Data completării: 

___________________       __________________ 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL 13 

                 BANCA                                                                             

    ___________________ 

               (denumirea) 

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

..................... (se va completa cu denumirea contractului) 

Către:...............................  

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Numărul/Referinţa scisorii de garanţie: ..................... 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ”......................”, noi, (denumirea băncii/ societăţii de asigurare), 

având sediul înregistrat la (adresa băncii/societăţii de asigurare),ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţă de 

................. (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de  

.............. (în litere şi în cifre),  

la prima cerere scrisă a beneficiarului, care pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate şi fără 

ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă.. În cererea ei şi în declaraţia sa Institutul Cultural 

Român va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile 

următoare: 

a) ofertantul (denumirea/numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii) şi-a 

retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul (denumirea/numele complet al Ofertantului, iar în cazul 

asocierii denumirea asocierii) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum 

nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; 

c) oferta    sa    fiind    stabilită    câştigătoare,    ofertantul  (denumirea/numele complet al Ofertantului, iar în 

cazul asocierii denumirea asocierii) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 

ofertei. 

Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plată şi fără nicio altî formalitate suplimentară din 

partea Institutului Cultural Român. 

În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaraţiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi transmise prin 

intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituţia 

dumneavoastră. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .............., dată la care aceasta expiră automat şi în totalitate, dacă 

până la această dată nu s-a primit la ghişeele noastre din partea Institutului Cultural Român, nicio cerere scrisă de 

executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus, această scrisoare de garanţie devine, în mod 

automat, nulă şi neavenită după data expirării, indiferent dacă ne este sau nu restituită. 

Deasemeni, dacă Institutul Cultural Român şi Ofertantul sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei, aceasta se va realiza înainte de data expirării .......... cu acordul prealabil al băncii/societăţii de asigurări. 

 

Legea aplicabilă prezentei scrisori de garanţie bancară este legea română. 

 

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare de garanţie bancară sunt 

instanţele judecătoreşti române. 

Parafată emitent (semnătură autorizată) în ziua luna anul . 



 

 

FORMULARUL 14 

 

 

      

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante                 

nr._________data___________ora_____ 

  

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii 

de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului 

_____________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică), 

 

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă  transmitem alăturat 

urmatoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garanţia pentru participare, 

în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ______copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

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

 

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

Ofertant, 

 

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

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 



 

 

FORMULARUL 15 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

ÎMPUTERNICIRE 

 

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  

….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul atribuirii acordului-

cadru. 

     

           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. 

4. 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. 

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite (buletin de 

identitate, carte de identitate, paşaport). 

 

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. 

 

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

Ofertant, 

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

(denumire) 

 
reprezentată legal prin  _____________________ 

(nume si prenume, semnatura autorizată şi ştampila) 

(Specimenul de semnătură  al  persoanei împuternicite) 

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



 

 

FORMULARUL 16 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA 

REGLEMENTARILOR NATIONALE DE MEDIU 

 

 

 

Subsemnatul  ______________________________________ (nume şi prenume), reprezentant al 

_______________________________ (ofertant) declar pe propria răspundere că mă angajez să execut lucrarile, pe 

parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile nationale de mediu si standardele UE in domeniu. 

 

 

 

 

Operator economic 

___________________ 

(semnătura autorizată) 

 

Data:________________ 

 

 

 

Ofertant, 

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

(semnătura autorizată) 



 

FORMULARUL 17 

    Operator economic 

………………….. 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR 

REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………………….... (denumirea/numele 

şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe 

parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de 

protecție a muncii care sunt în vigoare în România. 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la 

condițiile de muncă și de protecție a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligații fiind incluse în prețul 

contractului conform propunerii financiare. 

  

Data completării: ………………… 

 

Operator economic, 

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

 

(semnătură autorizată)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


