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Formular 1  
OFERTANT 
Sediul …………………………. 
              (denumire/nume)        
Tel: ............................ 
E-mail: ............................................... 
                                                                                                                                    Înregistrat la sediul 
                                                                                                                                   beneficiarului privat 
                                                                                                                        sub nr. ......../.................. ora............. 
  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
 

Către SC ....................................SRL, cu sediul social in 
............................................................................................... 

 
 
Ca urmare a anunțului on-line de pe site-ul www.partidaromilor.ro , privind aplicarea 

procedurii competitive pentru atribuirea contractului Achiziție de platforma informatică 
de management intern conform Strategiei IT a APRPE, noi 
…......................................……………….(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alãturat 
plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, in original: 
 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
 
Avem speranţa cã oferta noastrã este corespunzãtoare şi va satisface cerinţele dumneavoastrã. 
 
 
 

 
Data _________________________2020 

 
Operator economic: S.C. ……………………………..S.R.L./S.A. 

 
 

Reprezentant/Reprezentanţi legali: ……………………… 
(semnătură autorizată şi ştampilă  

Se menţionează numele şi prenumele intreg şi clar) 
 

http://www.partidaromilor.ro/


Formular 2 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND INFRACTIUNILE 
 

Subsemnatul/a ........................................................., în calitate de ............................ al operatorului 
economic ___________________, referitor la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de 
Achiziție de platforma informatică de management intern conform Strategiei IT a APRPE, declar pe 
proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea 
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu sunt vinovat de 
comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:  

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 
fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
 
Subsemnatul/a ........................................ declar că voi informa imediat SC 

.............................................................SRL  dacă vor interveni modificări în prezenta declarație. 
 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 
că SC ................................................... SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarației, orice informații suplimentare. 
 

Înțeleg că în cazul în care această declarație  nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
Data _________________________2020 

 
Operator economic: S.C. ……………………………..S.R.L./S.A. 

 
Reprezentant/Reprezentanţi legali: ……………………… 

(semnătură autorizată şi ştampilă  
Se menţionează numele şi prenumele intreg şi clar) 

 
 



Formular 3 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DE EVITARE A ANUMITOR SITUAȚII 
 

Subsemnatul/a ........................................................., în calitate de ............................ al operatorului 
economic ___________________, referitor la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de 
Achiziției de platforma informatică de management intern conform Strategiei IT a APRPE, declar pe 
proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea 
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că: 

• NU ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 
• NU am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar Achizitorul poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti 
sau a unei autorităţi administrative; 

• NU am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză; 

• NU am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care viza o distorsionare a concurenței 
• NU ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această 

situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
• NU ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, 
iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 
sancţiuni comparabile; 

• NU m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea Achizitorului 
în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu 
a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

• NU am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al Achizitorului, să obţină informaţii 
confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din 
neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante 
privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 
 
Subsemnatul/a ........................................ declar că voi informa imediat SC 

.............................................................SRL  dacă vor interveni modificări în prezenta declarație. 
 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 
că SC ................................................... SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarației, orice informații suplimentare. 
 

Înțeleg că în cazul în care această declarație  nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
Data _________________________2020 

 
Operator economic: S.C. ……………………………..S.R.L./S.A. 

 
Reprezentant/Reprezentanţi legali: ……………………… 

(semnătură autorizată şi ştampilă  
Se menţionează numele şi prenumele intreg şi clar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular 4 
 

INFORMATII GENERALE 
 

1. Denumirea /numele: 
 

2. Cod unic de înregistrare: 
 

3. Adresa sediului central: 
 

4. Telefon/fax: 
 

5. E-mail: 
 

6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul comerţului: 
 

7. Cont Bancar: 
 

8. Obiectul de activitate, pe domenii principal si secundar: 
 

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

10. Piaţa principala a afacerilor: 
 

 
Data _________________________2020 

 
Operator economic: S.C. ……………………………..S.R.L./S.A. 

 
 

Reprezentant/Reprezentanţi legali: ……………………… 
(semnătură autorizată şi ştampilă  

Se menţionează numele şi prenumele intreg şi clar) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular 5 
 

DECLARAŢIE  PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE    
DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
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 Achizitorul 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 persoanele juridice menționate mai jos să furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Asociației Partida Romilor PRO-EUROPA cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
Nr. 
crt. 

Obiect 
contract 

 

Denumirea/numel
e beneficiarului/ 

clientului 
Adresa 

Calitatea 
prestator

ului*)  

Preţul 
total al 

contractul
ui  

Sursa de 
finantare 

Procent 
îndeplinit de 
prestator (%) 

Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

Nr. 
participa

nti 

1 
 

        

 
..... 

 

        

   *) 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 vor preciza data de începere şi data de finalizare a contractului. Nu se vor prezenta mai mult de 5 referinţe (în 
cazul unei asocieri de operatori economici, suma referinţelor prezentate de aceştia nu trebuie să depăşească numărul 5) 

 
Data _________________________2020 

 
Operator economic: S.C. ……………………………..S.R.L./S.A. 

 
Reprezentant/Reprezentanţi legali: ……………………… 

(semnătură autorizată şi ştampilă  
Se menţionează numele şi prenumele intreg şi clar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular 6 
Formular de ofertă tehnică 

<MODEL A se completa de către ofertant> 
 
Examinând documentaţia, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
propunem urmatoarea oferta tehnica: 
 
Este recomandat ca Operatorul economic să prezinte următoarele elemente, ca parte a propunerii 
tehnice:  

- Descrierea firmei si a experienţei specifice 
- Prezentarea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esenţiale pentru obţinerea 

rezultatelor aşteptate ale contractului 
- Identificarea riscurilor si măsurile de atenuare a acestora 
- Descrierea detaliată a serviciilor propuse de ofertant – parte tabelară (matrice de 

conformitate) si parte narativă 
- Personalul ce va realiza efectiv activitățile care fac obiectul contractului  
- Alte informatii relevante 

Data _________________________2020 
 

Operator economic: S.C. ……………………………..S.R.L./S.A. 
 

Reprezentant/Reprezentanţi legali: ……………………… 
(semnătură autorizată şi ştampilă Se menţionează numele şi prenumele intreg şi clar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formular 7 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

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

(denumirea Achizitorului şi adresa completă) 
 
1. Examinând documentaţia pentru ofetanti, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim 

ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 

prestam serviciile IT pentru dezvoltarea platformei informatice de management intern al 

APRPE pentru suma de ....................................................lei fara TVA (suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de 

....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) 

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, (treizeci 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 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. 

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

primită. 

 
 
 
 
 
Nume şi prenume reprezentant/reprezentanţi legali: ……………………… 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
Data _________________________2020 
 

 
Reprezentant/Reprezentanţi legali: ……………………… 

(semnătură autorizată şi ştampilă  
Se menţionează numele şi prenumele intreg şi clar) 
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