
 

 

 

 

Operator economic 

___________________ 

 (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________________ 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 

nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă 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, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 337/2006, 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. 

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. 

 

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

                                                      

 

 

 

                                                   Operator economic, 

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

                                                   (semnătură autorizată) 

 

 

 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Operator economic 

 ___________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului 

economic), în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

având ca obiect ................................... (denumirea serviciului şi codul CPV), la data de 

.................. (zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere că nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de mai jos: 

a)  sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
c) nu mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
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; 
 c^1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 
contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarilor;  
 d) am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională. 
 e) prezint informaţii false sau nu prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, 
în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; 
 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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

                                                     Operator economic, 

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

                                                   (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Operator economic 

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

(denumire/numele) 

                 INFORMATII GENERALE 

1. Denumirea/ numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central 

4. Telefon: 

     Fax: 

     Telex: 

     E-mail: 

5. Certificatul de inmatriculare/ inregistrare…………………………………………. 

  (numarul, data si locul de inmatriculare/ inregistrare) 

6. Obiectul de activitate pe domenii…………………………………………………..                         

             ( in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/ sucursalelor locale, daca este cazul:………………………….. 

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

8. Principala piata a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

Anul Cifra de afaceri anuala 

la sfarsitul anului fiscal 

 (lei) 

Cifra de afaceri anuala 

la sfarsitul anului fiscal        

(echivalent euro) 

1. 

2. 

3. 

Media anuala: 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Operator economic 

 _____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 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 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. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………………… 

             (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

                  

            

Operator economic, 

………… ………………. 

(semnatura autorizată ) 

         



 

 

 

 
Obiectul contractului 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*) 

 
Preţul total 

al 
contractului 

 
Procent  

îndeplinit de 
prestator 

% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada de 
derulare**) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnatura 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 perioada de începere şi de finalizare a prestării. 

 

 

 

 

  



 

 

Operator economic                                       Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

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

        (denumire/nume)                                                                      

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

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

    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 Ca urmare a anuntului privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 

furnizare...............................................................(denumirea contractului de achizitie publica); 

 

Noi......................................................................(denumirea/numele ofertantului)  va 

transmitem alaturat, urmatoarele: 

1. Formularele completate si stampilate in orginal 

2. Propunerea financiara; 

 

 

Cu stima, 

 

 

Data completarii...................             

 

Ofertant 

(semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Operator economic  
   . ................................  
 (denumirea/numele)  
 
 

DECLARAŢIE 
 privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare  
 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant/tert sustinator), la…………………………, în temeiul art.691 din OUG 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice  şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

� nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  
până la gradul al patrulea incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Autoritatii 
contractante 

� nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din 
OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin 
funcţii de decizie în cadrul Autoritatii contractante 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul 
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi 
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a 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 cu activitatea legătură noastră. 
 
 

         Operator economic           
                 

            …………………………. 
      (nume si functie persoana autorizata ) 

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

          (semnatura persoană autorizata si stampila ) 
 

 

 

 

 


