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FIȘĂ CERINȚE DE CALIFICARE 

 

 

SECȚIUNEA I: BENEFICIAR 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN 

ENERGIE S.A. 

Adresa: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11 

Localitate: București, Sector 2 Cod poștal: 

020371 

Țara: România 

Punct(e) de contact: 

Bogdan Pirvulescu – director Directia 

Economica si Strategie Financiara 

Telefon: +4021 659 60 38 

E-mail: bogdan.pirvulescu@sape-energie.ro Fax: +4021 659 65 80 

Adresa de internet: www.sape-energie.ro 

 

Alte informații și eventualele clarificări pot fi obținute/transmise de la/la sediul SAPE S.A. din 

B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, secretariat, camera: 1101-1102, Sector 2, București sau prin e-

mail bogdan.pirvulescu@sape-energie.ro 

SAPE S.A. nu este autoritate contractantă. 

Documentația de atribuire va fi obținută de pe site-ul www.sape-energie.ro, link-ul: 

http://www.sape-energie.ro/category/achizitii/achizitii-demarate/ 

Ofertele trebuie transmise la: sediul SAPE S.A. din B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, secretariat, 

camera: 1101-1102, Sector 2, București 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

II.1) DESCRIERE 

 

II.1.1) Denumirea dată contractului de către beneficiar 

Servicii de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 

persoane) și membrilor Directoratului (3 persoane) Societăţii de Administrare a Participațiilor 

în Energie S.A. 

II.1.2) Tipul contractului - servicii de asigurare 

Locul principal de prestare: Sediul Beneficiarului sau al Contractantului 

II.1.3) Procedura implică: un contract de achiziții servicii de asigurare                                                                                                                          

II.1.4) Legislație aplicabilă 

- Legea societăţilor nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

- Codul Civil; 

- Codul fiscal; 

- Procedura operațională privind activitatea de achiziții actualizată; 
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II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul  

Conform caietului de sarcini 

Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre):   200.000                   Moneda: Euro 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

24 de luni, după cum urmează: termenul incepe sa curga de la data acceptarii mandatului si 

pana la data expirarii lui, adica, 11 ianuarie 2020, respectiv, 17 ianuarie 2020. 

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea prețului contractului                                                                                                    

da □ nu x 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a prețului contractului (în ce condiții, când, cum, 

formula de ajustare aplicabilă) 

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garanții solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanție de participare                                                                          da □ nu x 

 

  

III.1.1.b) Garanție de buna execuție                                                                      da□    nu x  

 

III.1.2) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se 

atribuie contractul  

Asociere sau subcontractare  

Dacă ofertantul participă la procedură împreună cu o altă entitate, în calitate de asociat, în 

cadrul ofertei va fi depus și acordul de asociere, în original. 

Dacă ofertantul subcontractează o parte din contract unei alte entități, în calitate de 

subcontractant, în cadrul ofertei va fi depus și acordul de subcontractare, în original. 

 

 

III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE 

III.2.1.a) Situația personală a ofertantului 

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectării 

cerințelor menționate  

Modalitatea de îndeplinire 

- Orice alte reglementări legale incidente. 

II.1.5) Sursa de finanțare 

Surse proprii 
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1) Declaraţie privind neîncadrarea în situația 

de conflict de interese (Formularul nr. 1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Declaraţie referitoare la neîncadrarea în 

unele situaţii privind excluderea ofertanților 

Formularul nr. 2). 

În situaţia în care ofertantul depune o ofertă 

comună, în cadrul unei asocieri, sau 

intenționează să subcontracteze o parte din 

servicii, informațiile anterior menționate vor fi 

furnizate cu privire la toți membrii asocierii 

și/sau subcontractanți. De asemenea, 

ofertantul va indica expres ce parte din 

contract intenționează să o subcontracteze. 

  

 

1) Se vor prezenta formularele semnate și 

stampilate; Persoanele cu funcție de decizie 

din cadrul SAPE S.A. sunt: Constantin 

Văduva – președinte Directorat, Clara 

Mîndroc  - membru Directorat, Luiza Marian 

– membru Directorat, Bogdan Pârvulescu – 

director DESF, Ramona Mihaela Pană – 

director DJRU, Diana Elena Neacșu – director 

DPDP, Carmen Peptea – șef serviciu SCSF, 

Natalia Topalov – Șef BA,  Rossita Dumitriu 

– CFP, membrii Consiliului de Supraveghere: 

Cristina Chiriac, Ciprian Blejan, Cornelia 

Negruț, Ionel Pană, Ion Adrian Moldoveanu. 

 

 

2) Documentele justificative care probează 

îndeplinirea celor asumate prin completarea 

formularelor pot fi: 

- certificate constatatoare privind lipsa 

datoriilor restante cu privire la plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 

bugetul general consolidat (buget local, buget 

de stat etc.) la momentul prezentării; 

- cazierul judiciar al operatorului economic și 

al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al 

respectivului operator economic, sau a celor ce 

au putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din 

certificatul constatator emis de ONRC / actul 

constitutiv; 

- alte documente edificatoare, după caz. 

Pentru persoane juridice străine se vor 

prezenta: 

- documente edificatoare în țara de origine sau 

în țara în care ofertantul este stabilit; 

- documente edificatoare eliberate de 

autorități competente din țara în care aceștia 

sunt rezidenți, prin care să dovedească 

îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor 

către bugetul de stat, la momentul prezentării, 

în conformitate cu legislația din țara de 

rezidență.  
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Documentele vor fi prezentate traduse în 

limba română. 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale  

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectării 

cerințelor menționate  

Modalitatea de îndeplinire 

1. Ofertanții vor face dovada faptul că sunt 

legal înregistrați în țara de rezidență. Ofertanții 

vor face dovada că sunt legal constituiți, că nu 

se află în niciuna dintre situațiile de anulare a 

constituirii, precum și faptul că au capacitatea 

profesională de a presta serviciile care fac 

obiectul contractului. 

În situaţia în care ofertantul depune o ofertă 

comună, în cadrul unei asocieri, sau 

intenționează să subcontracteze o parte din 

servicii, informațiile anterior menționate vor fi 

furnizate cu privire la toți membrii asocierii 

și/sau subcontractanți. De asemenea, 

ofertantul va indica expres ce parte din 

contract intenționează să o subcontracteze. 

2. Ofertantul va prezenta dovada că este 

autorizat ASF să presteze servicii de 

asigurare de răspundere profesională, așa cum 

prevede Legea nr. 237/2015 privind 

autorizarea și supravegherea activității de 

asigurare și reasigurare cu modificările și 

completările ulterioare coroborat cu norma 

ASF nr. 20/2017 privind asigurările auto din 

România. 

Pentru ofertanții broker de asigurare și/sau 

reasigurare se va prezenta copie conform cu 

originalul după Autorizația de funcționare, 

valabilă la momentul prezentării sau dovada 

autorizării emise de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară din care să reiasă că 

are calitatea de broker de asigurare autorizat să 

efectueze tipul de asigurare solicitat, în 

conformitate cu prevedrile Legii 32/2000 

privind societățile de asigurare și supravegerea 

asigurărilor, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Persoane juridiceromane si persoane 

juridice straine  

Ofertanții vor prezenta Certificat 

constatator, în original, copie legalizată sau 

copie lizibilă cu mențiunea „conform cu 

originalul”, emis de Oficiul Registrului 

Comerțului sau de organismul la care 

operatorul economic este atestat profesional, 

valabil la data depunerii ofertei,  din care să 

rezulte faptul că ofertantul are ca obiect de 

activitate principal sau secundar similar cu 

activitățile obiectului contractului sau 

echivalent și că nu sunt înscrise mențiuni cu 

privire la faliment/lichidare. Informațiile 

cuprinse în certificat trebuie să fie 

reale/actuale la data limită de depunere a 

ofertelor.  

În cazul persoanelor juridice/fizice straine, 

acestea vor prezenta documente echivalente 

emise în țara de rezidență și traduceri în limba 

română după acestea, din care sa rezulte:  

a) denumirea operatorului economic si toate 

datele de identificare;  

b) codul unic de inregistrare, dacă este cazul;  

c) sediul social, sedii secundare, puncte de 

lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);  

d) structura actionariatului;  

e) numele reprezentantilor legali ai 

operatorului economic;  

f) domeniul de activitate principal sau 

secundar. 
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 Pentru persoane juridice străine se vor 

prezenta documente echivalente emise în țara 

în care aceștia sunt rezidenți. Documentele 

vor fi prezentate traduse în limba română de 

către un traducător autorizat. 

 

În cazul unei asocieri documentul trebuie 

prezentat de ficcre asociat, pentru partea de 

contract pe care o realizează. 

III.2.1.c) Capacitatea tehnică și/sau profesională (experiență similară, personal) 

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectării 

cerințelor menționate  

Modalitatea de îndeplinire 

Ofertantul să fi prestat și dus la bun sfârșit în 

ultimii 3 ani minim un contract/contracte de 

servicii similare cu obiectul contractului, a 

cărui/căror valoare/valoare cumulată să fie de 

minim 200.000 Euro. Prin servicii similar se 

înțelege: „Servicii de asigurare a răspunderii 

profesionale”. 

În cazul contractelor prezentate ca experiență 

similară, a căror valoare este exprimată în altă 

valută decât în euro, pentru calculul nivelului 

minim impus, se va folosi cursul mediu anual 

lei/valută al BNR, pentru fiecare an în parte, 

conform site-ului curs-valutar-bnr 2015, 2016, 

2017. Cursul leu/valută ce va fi luat în calcul 

pentru anul 2018 este cursul stabilit de BNR la 

data publicării anunțului de participare pentru 

prezenta procedură. 

 

1. Se va prezenta Declarație privind lista 

principalelor prestări de servicii în ultimii 3 

ani (Formularul nr. 4). Pentru dovedirea 

îndeplinirii cerinței, ofertantul va prezenta, 

de asemenea, cel puțin o copie de pe prima şi 

ultima pagină a contractului similar/poliței 

semnate. 

 

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare: licitație deschisă într-o etapă. 

 

 IV.2) Criteriul de atribuire  

 

Prețul cel mai scăzut x 

Cel mai bun raport calitate-preț  

Notă! Criteriul de atribuire va fi aplicat numai ofertelor admise.  

 

IV.3. Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta: română 

 



București, B-dul Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, 
Sector 2, cod poștal 020371, România  
Tel: +4021 659 60 38  
Fax: +4021 659 65 80 
 

                                                                                            
                                                                   

 

  
 

 
 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A. • Cod Unic de Identificare (CUI): 33134190 Înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. J40/5394/2014 • Capital social subscris şi vărsat 431.237.800 RON •  e-mail: 
office@sape-energie.ro, internet: www.sape-energie.ro 

6/
14 

IV.4  Perioada minimă pe parcursul careia ofertantul trebuie să își mentina oferta: 90 de zile 

de la termenul limită de depunere a ofertelor. 

 

IV.5. Prezentarea ofertei 

IV.5.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor 

prevazute în Caietul de sarcini și trebuie redactată astfel încât, în procesul de evaluare, 

informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenței cu cerințele 

tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi întocmită urmând structura de conținut 

și cerințele caietului de sarcini. Propunerea tehnică va conține răspunsurile ofertantului la 

cerințele de la punct. 2 din Caietul de Sarcini în ordinea în care au fost enumerate în caietul de 

sarcini, precum și clauzele/facilitățile particulare propuse în plus de ofertant, dacă este cazul 

(acestea vor fi precizate separate în ofertă).  

Ofertanții au obligația de a transmite ca parte a propunerii tenice și următoarele: 

- ultimele 2 raportări înregistrate la ASF care cuprind indicatorii de lichiditate și 

solvabilitate în limitele de predențialitate prevăzute de reglementările în vigoare; 

- un document din care să reiasă ratingul Standard and Poor’s sau un rating echivalent 

(Fitch, Moody’s), pentru reasigurator sau consorțiul de reasiguratori; 

- declarație privind plasarea în reasigurare (reasiguratori, cote de participare 

reasiguratori), slip oferta de reasigurare însoțită de scrisoare/angajament privind 

confirmarea ofertei de la reasigurator sau de la liderul de asigurare, după caz.  

IV.5.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Prin depunerea unei propuneri financiare conform documentației de atribuire, se prezumă că 

ofertanţii au citit, analizat şi acceptat toate condiţiile stabilite prin aceasta. 

Propunerea financiară va trebui să fie întocmită conform documentației de atribuire. 

Prețul contractului va fi exprimat în EURO, va fi ferm și nerevizuibil pe toată durata acestuia. 

IV.5.3. Modul de prezentare a ofertei 

Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul SAPE S.A. din București, B-dul Lacul Tei nr. 

1-3, Sector 2, la Secretariatul societății, etaj 11, camera 1101-1102, sau se vor transmite prin 

poștă. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor este 12.01.2019 ora 10:00. Ofertele primite 

după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare. 

Ofertanții au obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei precum și de a anexa un opis al 

documentelor prezentate. 

Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu cerinţele documentației de atribuire şi vor fi depuse 

în plicuri sigilate, un exemplar original, în limba română, și vor conține 3 plicuri, după cum 

urmează:  

Plicul 1 – Documentele de calificare solicitate referitoare la ofertanți, ofertanții 

asociați/subcontractanți, dacă este cazul, precum și orice alte documente și formulare solicitate 

prin prezenta documentație de atribuire. 

Plicul 2 – Propunerea tehnică  

Plicul 3 – Propunerea financiară 
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Documentele de calificare, Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară vor fi deschise în data 

12.01.2019 ora 11:00, în prezența reprezentanţilor autorizaţi ai ofertanţilor, participarea 

acestora la şedinţa de deschidere nefiind totuși obligatorie.  

Persoanele autorizate să participe la ședința de deschidere a ofertelor vor prezenta în acest sens, 

o împuternicire acordată de reprezentantul legal al societății pe care o reprezintă, precum și o 

copie după actul de identitate.  

Procesul-verbal al ședinței de deschidere va fi transmis către toate entitățile care au depus ofertă 

în cadrul procedurii organizată de SAPE S.A., prin e-mail, în termen de o zi lucrătoare de la 

data semnării și înregistrării lui. 

 

V. ALTE INFORMAȚII (dupa caz) 

 

- Orice ofertant care se consideră vătămat într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al 

beneficiarului, poate depune contestație în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă despre actul 

beneficiarului considerat nelegal, contestația va fi transmisă la adresa indicată în prezenta 

documentație de atribuire. 

- Contestația se face în scris şi conţine cel puţin datele de identificare ale persoanei care se consideră 

vătămată, neregulile sesizate şi măsurile de remediere pe care le consideră necesare a fi luate, după 

caz. 

- În cazul în care contestația/clarificarea priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, transmisă sau 

publicată pe site-ul propriu, data luării la cunoştinţă este data publicării/transmiterii documentaţiei de 

atribuire.  

- În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua următoare primirii contestației, beneficiarul va 

transmite un răspuns prin care va comunica dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere a 

pretinsei încălcări. 

 

Vizat, 

Director Direcția Economică și Strategie Financiară 

Bogdan PÎRVULESCU 
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Formularul nr. 1 

     Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant  

    …………………… 

    (denumirea/numele) 

               

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE 

INTERESE 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant, declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedura de ……………. (tipul procedurii) având ca obiect 

…………………. (denumirea procedurii) şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 

că nu ma încadrez în niciuna dintre situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese.   

Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce 

la apariţia unui conflict de interese, următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 

    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 

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 consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi 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/subcontractantul propus 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 beneficiarului; 

 

    e) situaţia în care ofertantul 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 societății beneficiarului. 

Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor 

acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel 

puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală 

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

înţeleg că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

    Data completării …..................(ziua, luna anul). 

                             

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 

 

Formularul nr. 2 
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    Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant 

    ………………………….. 

       (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

REFERITOARE LA NEÎNCADRAREA ÎN UNELE SITUAŢII  

DE EXCLUDERE A OFERTANȚILOR/ OFERTANȚILOR ASOCIAȚI/ 

SUBCONTRACTANȚILOR  

 

     Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant, la procedura ……………….. 

(tipul procedurii) pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect ....................... 

(denumirea serviciului), la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 

Beneficiarului), declar pe propria răspundere că: 

A) Participare la o organizație criminală 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă 

pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în 

urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?  

❍Da 

❍Nu 

B) Corupție 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o 

hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă 

să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum este definită 

la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților 

Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, JO C 195, 25.6.1997, p. 1, și la 

articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind 

combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54). Acest motiv de excludere se 

referă, de asemenea, la corupție, astfel cum este definită în dreptul național al beneficiarului sau al 

operatorului economic. 

❍Da 

❍Nu 

C) Fraude 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre 

definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se 

aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? În sensul articolului 1 din 

Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 316, 

27.11.1995, p. 48). 

❍Da 

❍Nu 

D) Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni 
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legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată 

cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în 

mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru a Consiliului 

din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3). Acest motiv de 

excludere include, de asemenea, instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși o infracțiune, în 

sensul articolului 4 din respectiva decizie-cadru. 

❍Da 

❍Nu 

E) Spălare de bani sau finanțarea terorismului 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru spălare de bani sau finanțarea 

terorismului pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci 

ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 

condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 

scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15). 

❍Da 

❍Nu 

F) Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă 

pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare 

pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere 

prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 

2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-

cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).  

❍Da 

❍Nu 

G) Plata impozitelor 

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata impozitelor, atât în țara în care este 

stabilit, cât și în statul membru al beneficiarului, în cazul în care este diferit de țara de stabilire? 

❍Da 

❍Nu 

H) Plata asigurărilor sociale 

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale, 

atât în țara în care este stabilit, cât și în statul membru al beneficiarului în cazul în care este diferit de 

țara de stabilire? 

❍Da 

❍Nu 

I) Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației de mediu 

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul legislației 

mediului/în domeniul legislației sociale/ domeniul legislației muncii?  

❍Da 

❍Nu 

J) Falimentul 
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Operatorul economic este în stare de faliment/insolvență/lichidare/ concordat preventiv/ situații 

similare, în temeiul legislației naționale? 

❍Da 

❍Nu 

I) Active administrate de lichidator 

Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? 

❍Da 

❍Nu 

J) Activitățile economice sunt suspendate 

Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? 

❍Da 

❍Nu 

K) Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței 

Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea 

concurenței? 

❍Da 

❍Nu 

L) Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave 

Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională gravă? Dacă este cazul, a se vedea 

definițiile din legislația națională, din anunțul relevant sau din documentele de atribuire. 

❍Da 

❍Nu 

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

că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare 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 …..................(ziua, luna anul). 

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 4   

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant 

           (denumirea/numele) 

………………………….. 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI 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 beneficiarul 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 Beneficiarului)     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 ) 
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Operator economic,                   

            ………… ………………. 

(semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 

contractul

ui 

 

 

Denumirea/nume

le 

beneficiarului/cli

entului 

Adresa 

 

Calitatea  

prestatorului 

 

Preţul total 

al 

contractul

ui  

 

Cantitatea 

(U.M.) 

 

Perioada de 

derulare 

0 1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

      

 

2 
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Formularul nr. 7 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ 

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

  (denumirea Beneficiarului şi adresa completă) 

1. Examinând Documentația de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

Documentația de atribuire mai sus menționată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) 

pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă 

după recepţia serviciilor/produselor/lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de 

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

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

livrăm produsele/să executăm lucrările din anexă, în graficul de timp solicitat de Beneficiar (se va 

indica anexa la formular). 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată 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/acordului cadru aceasta ofertă, împreună 

cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

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

Data _____/_____/_____ 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


