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SECŢIUNEA  

 

FORMULARE 

 

 

 

Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 

prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de 

evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.  

 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei 

secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.  

 

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:  

1. Documente de înscriere 

2. Documente de calificare 

3. Propunere tehnica 

4. Propunere financiară 

5. Alte documente 
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FORMULAR A 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA PROCEDURĂ 

Nr. ......../.................... 

 

1. Denumirea completă a ofertantului ............................................................................. 

(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, 

precum şi leaderul de asociaţie) 

2. Sediul ofertantului (adresa completă). ................................................................ 

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

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

telefon …………………………………..………… fax ……………………….…..……………… 

 

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de 

înregistrare) …………………………………………………………………………… 

 

4. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă  

……………………………………………………………...………………………...……………………………………….………………. 

 

5. Garanţia de participare la procedură a fost constituită în data de …………………, astfel: 

- Scrisoare de garantie bancara nr. ...................... emisa de societatea bancarã 

...................................... ori Instrument de garantare nr. ...................... emis de societatea de 

asigurãri ................................  

- Ordin de plată nr. ………..………………………………………………..……………… 

 

6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură …………………………..……………… 

…………………..…………………….…………… 

 

 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

  

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată) 
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FORMULAR B 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

 

Subscrisa …………………………................., cu sediul în ……………….………………………………………………………, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. …..………………, CIF ………………, atribut fiscal ……, 

reprezentată legal prin ….........................................................................………………………………, în 

calitate de ………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe …......………............……, domiciliat în 

…………..........………………… …………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. 

………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………………………………, la data de 

………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura CNPR nr. 

……….., organizată de autoritatea contractantă, CN POSTA ROMANA SA, în scopul atribuirii contractului 

de “..................................................................” 

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 

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. 

 
 

 

 

    Data        Denumirea mandantului 

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

                                                                                  S.C. ………………………………… 

  
                                                                                 reprezentată legal prin 

                                                                ___________________________ 

 (Nume, prenume) 

  

         ___________________________ 

 (Funcţie) 

         ___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

  

  

  

  

NNoottăă::  ÎÎmmppuutteerrnniicciirreeaa  vvaa  ffii  îînnssooţţiittăă  ddee  oo  ccooppiiee  dduuppăă  aaccttuull  ddee  iiddeennttiittaattee  aall  ppeerrssooaanneeii  îîmmppuutteerrnniicciittee  

((bbuulleettiinn  ddee  iiddeennttiittaattee,,  ccaarrttee  ddee  iiddeennttiittaattee,,  ppaaşşaappoorrtt))..    



                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    Procedura C.N.P.R    nr.  88/2016                                                             

  

BANCA FORMULAR C 

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

(denumire, sediu, telefon, fax) 

 

 

INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE 

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire 

a contractului de achiziţie publică 

 

 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat oferta sa, 

datată……………........., în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de 

.............................., vă facem cunoscut că noi …………………………......................(denumirea 

bancii/societatii deasigurari) garantăm în favoarea C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A., pentru suma de 

................. , sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă 

procedură, în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare: 

- revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

- fiind declarat câştigătorul procedurii, refuză să semneze contractul în termenul stabilit; 

- fiind declarat câştigătorul procedurii, nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului. 

-ofertantul a depus contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, iar contestaţia a 

fost respinsă ca nefondată; 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei 

depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant. 

Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea C.N. POŞTA ROMÂNĂ 

S.A. cu acordul prealabil al ofertantului. 

Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie, nu s-a primit la ghişeele 

băncii, din partea C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. nici o cerere scrisă de executare, în strictă conformitate cu 

termenii şi condiţiile specificate mai sus, această scrisoare de garanţie bancară devine, în mod 

automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită. 

Data completării 

………………… 

Banca/societatea de asigurări emitentă, 

__________________ 

(semnatura autorizată) 
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            FORMULAR D 

   

 
 

               OFERTANŢII, 

 

I................................................. 
 

II................................................. 

 (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

privind depunerea unei oferte comune 

 

 Subsemnaţii,  

 a) ................................................................................................, reprezentant legal al 

________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic) - lider al asocierii 

 şi 

 b) ................................................................................................, reprezentant legal al 

________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic) – asociat 

…………………………………………………… 

în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect 

".....................................................................", organizată de Compania Națională POȘTA 

ROMÂNĂ S.A., declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că 

depunem ofertă comună, ne asumăm obligaţia solidară pentru oferta comună şi ne angajăm să 

răspundem în solidar pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică în cazul în care 

oferta comună va fi declarată câştigătoare. 

  

 

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

 

 

 

 

 

 

   OFERTANT,                   OFERTANT, 

______________________          _________________________ 

    (semnătura autorizată şi ştampila)                         (semnătura autorizată şi ştampila) 
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            FORMULAR E 

OFERTANT, 

 

  ___________________ 

  (denumirea/numele) 

 

  

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către, 

  Compania Nationala Posta Romana S.A. (CNPR) 

  B-dul. Dacia, Nr. 140, Sector 2, Mun. Bucureşti 

 

 

  Ca urmare a anuntului de participare privind aplicarea procedurii de „Selectie de oferte” pentru 

atribuirea unui contract de achiziţie având ca obiect 

"........................................................",noi,________________________________________(denu

mirea/numele ofertantului), vă transmitem alăturat, coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând: 

a) propunerea tehnică;  

b) propunerea financiară; 

c) documentele care însoţesc oferta; 

d) dovada constituirii garanţiei de participare. 

 

Avem speranţa că oferta noastră este conformă şi vă satisface cerinţele. 

 

Data completării _______________. 

 

Cu stimă, 

 

 

 

 

 

OFERTANT, 

_______________________ 

(semnătura autorizată şi ştampilă) 
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DOCUMENTE DE CALIFICARE 
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ANEXA NR.1  

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.29 DIN REGULAMENT INTERN 

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACHIZITIILOR DE SERVICII SOCIALE ŞI ALTE 

SERVICII SPECIFICE PREVAZUTE ÎN ANEXA NR. 2 A LEGII 99/2016 

 

 

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

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

(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic),în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ 

susţinător la procedura, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate 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 la 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 la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute la 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 la 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 la 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 la 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 la 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 la 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. 

(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu 

dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este 

membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 

economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

 

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

ofertei) 

 

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

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată) 
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ANEXA NR.2 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.30 DIN REGULAMENT INTERN 

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACHIZITIILOR DE SERVICII SOCIALE ŞI 

ALTE SERVICII SPECIFICE PREVAZUTE ÎN ANEXA NR. 2 A LEGII 99/2016 

 

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

.................................................................................................................................(denumire

a/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 

la procedura pentru achiziţia de ........................................................... organizata de către C.N. 

POŞTA ROMÂNĂ S.A., declar pe proprie răspundere că: 

 

(1) nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă 

având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator 

economic este înfiinţat. 

(2) nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat. 

(3) nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general 

consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de 

eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor 

dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. 

 

 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. 

 

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

 

 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată)  
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ANEXA NR.3 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.32 DIN REGULAMENT INTERN 

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACHIZITIILOR DE SERVICII SOCIALE ŞI 

ALTE SERVICII SPECIFICE PREVAZUTE ÎN ANEXA NR. 2 A LEGII 99/2016 

 

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

.........................................................................................................., (denumirea/numele si 

sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert 

sustinator al ofertantului la procedura CNPR pentru achiziţia de ................................................... 

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei 

de fals în acte publice, că ........................................................(denumirea operatorului economic)  

Ca nu ne aflam in nici unua din urmatoarele situatii: 

următoarele situaţii: 

a) a încălcat obligaţiile privind domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin 

legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, iar beneficiarulul poate  demonstra 

acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităţilor competente prin care se 

constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în încetarea 

activităţii; 

c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar beneficiarululpoate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe 

judecătoreşti, a unei autorităţi administrative sau a unei organizaţii internaţionale; 

d) beneficiarulul are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul 

economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 

sau/în legătură cu procedura în cauză; 

e) se află 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. 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 

distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin 

severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 

cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial 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; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 

solicitarea entităţii contractante 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; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al entităţii 

contractante, să obţină informaţii confidenţiale 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 entităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 

respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului sectorial/acordului-

cadru către respectivul operator economic. 

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), beneficiarululnu exclude din procedura de atribuire un 

operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă şi care se află în 

perioada de observaţie atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul 

economic sau în orice alt mod, stabileşte că operatorul economic în cauză are capacitatea de a executa 

contractul sectorial/acordul-cadru, ţinând cont de măsurile adoptate de respectivul operator privind 
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continuarea activităţii. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de 

observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite 

continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul procesului de 

reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat 

de instanţă. 

(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), se consideră că beneficiarululare suficiente indicii 

rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori 

economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi 

la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului 

documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura 

de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau 

de orice altă natură; 

c) un ofertant a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în 

comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; 

d) un ofertant a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori economici 

şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. 

(4) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), beneficiarulul solicită în 

scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează 

denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl 

va înainta în termen de maximum 15 zile. 

(5) Beneficiarulul are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în 

vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (4). 

(6) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g), se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu 

titlu exemplificativ, neexecutarea obligaţiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, ori 

neexecutarea lucrărilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă neconformităţi majore care le 

fac improprii utilizării conform destinaţiei avute în vedere de beneficiarul, ori executarea unor lucrări 

care nu respectă cerinţele caietului de sarcini, sau un comportament necorespunzător care creează 

îndoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic. 

 

 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. 

 

 

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

 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată) 
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ANEXA NR.7 

 

 

OPERATOR  ECONOMIC 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTARI DE SERVICII SIMILARE  

 

 

 

 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 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, banca, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A, 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) 

 

 

    

 

 

                   

       

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

 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota informativa: Pentru echivalenta valorilor din alte valute in lei se va lua in calcul cursul mediu  

anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.



Procedura C.N.P.R    nr.  88/2016   

 

 

ANEXA NR.7.1 

 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată) 

________ 

*) 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 va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

 

Nr. Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 

contractului 

 

 

Codul CPV 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/client

ului 

Adresa 

 

Calitatea 

prestator/fur

nizor *)  

Preţul total al 

contractului  

 

Procent 

îndeplinit 

de 

prestator/fu

rnizor 

% 

 

Cantitate

a (U.M.) 

 

Perioada de derulare 

a contractului **) 

0 1  2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

        

 

2 

 

        

 

..... 
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           ANEXA NR.8 

    OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA DIN CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC ARE, 

EVENTUAL, INTENTIA SÃ O SUBCONTRACTEZE  

 

 

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 si: 

    [ ]  am subcontractanti; 

    [ ]  nu am subcontractanti; 

    [ ]  am intentia sa subcontractez; 

    [ ]  nu am intentia sa subcontractez; 

 (Se bifeaza optiunile corespunzatoare) 

In cazul in care se bifeaza optiunea „am intentia sa subcontractez” se va mentiona clar in tabelul 

anexat partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate. 

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 CN POSTA ROMANA SA 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) 

 

  

      

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

 

         ___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

                                                                           (Semnătura autorizată) 
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           ANEXA NR.8.1 
 
 

 

 

 

Nr. Crt. Denumire 

subcontractant 

Partea/părţile din contract ce 

urmează a fi subcontractante 

Acord subcontractor cu 

specimen de semnatură 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată) 
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PROPUNERE FINANCIARA 
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OPERATORUL ECONOMIC 

__________________         ANEXA NR.11 

 (denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTA  
                                           

  

 

Către: C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. 

           Bucureşti, Bd. Dacia Nr. 140, sector 2 
 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ………………………………………, (denumirea/numele 

ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de 

atribuire, să prestam "SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE", conform prevederilor caietului de 

sarcini, pentru un tarif de oră/post  .......................................................  Euro (suma în 

litere şi în cifre) la care se adauga TVA in suma de …..................................  LEI (suma în 

litere şi în cifre),  
- Preţul total pe oră/post este de .......................................................  Euro (suma în litere şi 

în cifre) la care se adauga TVA in suma de …..................................  LEI (suma în litere şi în 

cifre),  

Notă: Anexat se vor prezenta toate elementele componente ale pretului, în conformitate cu cap. din 

Fişa de date a achiziţiei. 

 

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

perioada de timp si in conditiile solicitate in caietul de sarcini. 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata 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, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi. 

5. Precizam că nu depunem ofertă alternativă. 

 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. 

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

care o puteţi primi. 

Nota: Pentru stabilirea echivalentei cursul folosit va fi cel publicat de BNR la data 

prezentarii ofertei.  
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Data completării: _______________. 

        

OFERTANT, 

    ________________________ 

    (semnătura autorizată şi ştampila) 
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ALTE DOCUMENTE 



                                

 

 

            ANEXA NR.12 

BANCA 

___________________ 

(denumirea) 

 

INSTRUMENT DE GARANTARE 

 GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

 

Către: C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. 

           Bucureşti, Bd. Dacia Nr. 140, Sector 2 
 

 Cu privire la contractul de achiziţie publică având ca obiect prestarea de  

............................................................. ne obligăm irevocabil prin prezenta să plătim în 

favoarea Achizitorului, până la concurenţa sumei de ___________(_______), reprezentând 10% 

din valoarea contractului respectiv, fără TVA, orice sumă cerută de acesta astfel:  

i)  necondiţionat, la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la culpa Prestatorului  

sau  

ii) condiţionat, la cererea Achizitorului, după constatarea culpei Prestatorului, în conformitate cu 

contractul garantat şi prezentarea acestei constatări de către Achizitor.  

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea 

Achizitorului sau a Prestatorului. 

  

Prezenta garanţie este valabilă pană 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 

emitentului, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi 

pierde valabilitatea. 

     

 Parafată de emitent ___________________ în ziua ___ luna ___________ anul ________ 

                           (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                

 

     OFERTANT, 

__________________          

 

 

ANEXA NR.13 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE  

privind acceptarea condiţiilor contractuale 

 

 

 

 Subsemnatul(a) ___________________________________, reprezentant 

legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi 

sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la procedura de „............................” în vederea 

atribuirii contractului având ca obiect  ....................................................... , organizată de 

Compania Națională POȘTA ROMÂNĂ S.A., declar pe propria răspundere că: 

   sunt de acord cu toate clauzele contractuale prevăzute în modelul prezentat. 

 formulez urmatoarele amendamente legate de clauzele contractuale specifice: 

  

 

 

 

 

 

 

Data completării _______________. 

 

 

OFERTANT, 

_______________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

BANCA/Societate de asigurari 

___________________ 

(denumirea) 

 

 

 

 

INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE 
 

 

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

           (denumire achizitor, sediu achizitor) 

 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publică ………………………………………………………., (denumirea 

contractului) încheiat între ………………………………………………., în calitate de contractant şi 

……………………………………………….., în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în 

favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ……………………………… reprezentând .....% din 

valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta.  

Plata garantiei se va executa:   

[ ]  a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei contractantului, în conformitate cu 

contractul de achizitie publica incheiat      

 sau  

[ ]  b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 

privire la culpa contractantului  
 
(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 

însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum 

sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.  

 Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din 

partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………………. . 

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, 

se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 

valabilitatea. 

 

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 

              

          (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


