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FORMULARE  
 

Formular 1 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

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. 18o 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, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

Formular 2 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
 
Subsemnatul(a)................................................................................ [se insereaza numele 

operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura competitiva pentru 
achizitia de .................................................. cod CPV ……....................................................... 
...............................................……………………, organizată de Asociaţia Pakiv România la data 
de ……………. declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de 
unadministrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, 
reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor deasigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată 10.03.2011; 

d) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit în totalitate şi în mod corespunzător obligaţiile 
contractuale şi nu  am produs  prejudicii beneficiarilor noştri; 

e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanţejudecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională. 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, 

                          _________________ 
(semnatura autorizată) 

            
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  

Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare 

Domeniul major de intervenţie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea  măsurilor active de ocupare 

Titlul proiectului: MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI  

Nr. Contract: POSDRU/105/5.1/G/76173 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  
Asociaţia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com                              

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către, 
 ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA 

 
Domnilor, 

1. Examinând documentaţia pentru ofertanti aferenta atribuirii contractului de furnizare 
echipamente IT din cadrul proiectului „MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL 
TURISMULUI”, ID 76173, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să furnizam produsele solicitate pentru suma de 
____________________________________ (lei). (suma in litere si in cifre) la care se adaugă 
taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________________________(suma 

in litere si in cifre) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigatoare, să livrăm 

produsele  în graficul de timp anexat. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv 

până la data de ___________________________________________________ 
        (durata in litere si 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 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. Precizăm că: 
     _     nu depunem oferta alternativă. 
             
 
Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele 
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Anexa Formular 3 

 

Centralizator de preturi 

 

  

 

Nr. 

crt. Denumire  

UM Cant. 

 

Pret 

  

 

   

 

     

     

     

     

 

 

 Operator economic, 

                         

           _________________ 

(semnatura autorizată) 
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Formular 5 

 
OFERTANT                                                 Înregistrat la sediul ASOCIAŢIEI PAKIV ROMÂNIA 
………………………                                 nr....………/.…………….…........ 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către  

ASOCIAŢIEI PAKIV ROMÂNIA 

Ca urmare a invitatiei de participare, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 
de furnizare echipamente IT, (ofertant) ....................................... va transmite alaturat urmatoarele: 

 

Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, continând, in original oferta si documentele care 
insotesc oferta.  
 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.  

Data completarii ......./………/............  

 

Cu stima, 

Ofertant 

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

    (semnatura autorizata) 
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DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

(daca este cazul) 
 
 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 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 Achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu 
activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de........................................... (se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei). 
            
 
                    Operator   
                                   ………… ………………. 
                                                                          
        (semnatura autorizată ) 
   
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează a 
fi subcontractante 

Acord subcontractor 
cu specimen de 
semnatură 

    
    
    

Operator economic 
                                                                                                

(semnătura autorizată)



ş 
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ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

(dacă este cazul) 
Conform ____________________________________________________________. 
                                                                   (încadrarea legală) 
Noi, părţi semnatare: S.C. _______________________ 
                                  S.C. ________________________ 
ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publică ..................................................... 
………………………………………………………..(denumire obiect contract) 
Activităţi contractuale ce se vor realiza in comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie public comun: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
- liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la 
investitor în folosul partenerilor de asociere. 
Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 
- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor convenite 
de comun acord. 
Cauzele incetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 
- încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat a contractului de asociere; 
- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părţi 
până la data ăncetării asociaţiei. 
Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a contractului de achiziţie publică preluate de fiecare 
asociat pentru execuţie obiectivului supus procedurii de atribuire: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
Liderul asociaţiei: 
S.C. ______________________ 
Alte clauze: __________________________________________________________ 
 
Data completării:                                                            LIDERUL    ASOCIAŢIEI, 
______________                                                                __________________ 
 
ASOCIAT, 
                                                                                                                          



ş 
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OPERATOR ECONOMIC   
    _____________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 

 
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................................... 
......................................................................................................................................../(denumirea 
/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la 
condiţiile de muncă şi protecţia muncii. 
2. Subsemnatul declar ca 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 însotesc oferta, orice documente şi informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante  
......................................................, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........................................ /(se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei). 
 
 
Data completării ........... 
 

Operator economic, 
........................ 

(semnătura autorizată) 
 

  


