
Model scrisoare de înaintare       

 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Ca urmare a invitației de participare publicata prin site‐urile www.ploiesti.ro si e-licitatii.ro, 

privind achizitia directa de Servicii de asigurare CASCO a autovehiculelor din dotarea 

Municipiului Ploiesti, cod CPV 66514110‐0, 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta (inclusiv copie dupa certificatul de inregistrare fiscala). 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

     Operator economic, 

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

           (semnătura autorizată ) 

http://www.ploiesti.ro/


 

FORMULAR DE OFERTĂ                                              

 

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

 (denumire/oferte ofertant) 

 

 

OFERTĂ 
 

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

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

1. Examinând invitatia de participare publicata prin site‐urile www.ploiesti.ro si e-licitatii.ro, 

subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele 

ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitatia mai sus 

mentionată, să prestam servicii de ........................................................................, pentru suma de 

................., (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 ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile 

solicitate de autoritatea contractanta. 

 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în 

litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           

(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. 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 operatorului economic) 

 

 

 

      

 

 

 

 

                            

http://www.ploiesti.ro/


 

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ SERVICII 

 

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

(denumirea/numele ofertant) 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru servicii 

Anexă la ofertă 

 

Nr.  

crt 

Activitatea 

(gama/faza) 

Cantitatea Preţul 

unitar 

 

 

Preţul  

 total 

Taxa pe 

valoarea 

adăugată 

   Lei Lei 

 

(col 2x col 3) 

Lei 

0 1 2 3 5 7 

1      

2      

....      

      

 TOTAL     

 

TOTAL    Lei: 

        

       Euro: 

........ % asociaţi        lei: 

........ % subcontractanţi     lei: 

........ % asociati        euro: 

........ % subcontractanti     euro: 

 

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

(semnătura autorizată) 

L.S. 

 



Operator economic 

________________ 

 (denumirea/numele) 

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE 

1. Denumirea /numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________ 

5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare 

_________________________________________________________________________ 

(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/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piaţa a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

Nr. 

crt. 

Anul Cifra de afaceri medie anuala                                    

 (lei) 

Cifra de afaceri medie anuala                          

(echivalent EURO) 

1.    

2.    

3.    

Media anulă   

Pentru conversia valutara se va utiliza cursul mediu anual BNR leu/euro pentru anii 2013, 2014 si 

2015. 

 

 

Operator economic 

________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

           



Formular nr. 1 

Operator Economic                           

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

(denumirea) 

D E C L A R A Ţ I E 

privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 

 

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

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................................... (denumirea 

produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ..................., la data de ....................... (zi/luna/an), 

organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic.                       

b)  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 pana la data solicitată; 

c)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 

prejudicii beneficiarilor; 

d)  nu 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) informatiile prezentate sunt conforme realitatii si raspund solicitarilor autoritatii 

contractante pentru demonstrarea criteriilor de calificare si selectie. 

 

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

înţeleg ca autoritatea contractantă 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      Operator economic, 

        (semnătură autorizată)  

        

 

 

            



Formular nr. 2 

OPERATOR ECONOMIC        

  ____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

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

faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de 

urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea achizitiilor directe, a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti 

pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare 

de bani.  

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

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

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

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

                                  



                                                                                                                 

                            Formular nr. 3 

                                  

DECLARAŢIE 

PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU  

OFERTANTI /CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/SUBCONTRACTANŢI/  

TERTI SUSTINATORI  

 

         

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

……………………………………., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 

prevăzută la art. 69^1  din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

achizitiilor directe, a 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 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie / organ de 

conducere sau de supervizare şi nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ / soţie, rudă sau 

afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea 

prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, 

mentionate in Anexa Formular nr. 3. 

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

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

           

 

 

     Data completării                                                                Operator economic, 

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

                                                                                                 (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa Formular nr. 3 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste 

organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 

 Persoana de decizie 

  

- d-l CRISTIAN MIHAI GANEA – Viceprimar al Municipiului Ploiesti cu atributii de Primar;  

- d-na IOLANDA BAZAVAN – Consilier local cu atributii de Viceprimar al Municipiului 

Ploiesti; 

- d-na ANCA AGAPIE - Administrator Public al Municipiului Ploiesti; 

- d-na SIMONA ALBU - Secretar Municipiul Ploiesti; 

- d-na NICOLETA CRACIUNOIU – Director executiv - Directia Economica; 

- d-na GEORGIANA POPA – Director Executiv - Directia Administratie Publica, Juridic 

Contencios, Contracte si Achizitii Publice; 

- d-na AGELESCU ANA DANIELA  - Sef Serviciu resurse Umane, Organizare, Administrativ, 

Protectie Civila si Protectia Muncii; 

- d-na CARMEN RADU - Director Executiv Adjunct - Directia Administratie Publica, Juridic 

Contencios, Contracte si Achizitii Publice;  

 

Consilieri locali: BAZAVAN IOLANDA, BAZAVAN LARISA, BOLOCAN IULIAN, BOTEZ GEORGE 

SORIN NICULAE, ENACHE CRISTINA ANA-MARIA, COSMA MARCIAN, DRAGULEA SANDALĂ, 

DRAGUSIN PAULICA, DUMITRU CRISTIAN, IONESCU IONUT CRISTIAN, LUPU ADRIAN GELU, 

MATEESCU RADU VALENTIN, MINEA CONSTANTIN GABRIEL, PALAS ALEXANDRU PAUL, 

PANA GEORGE, POPA CONSTANTIN, POPA GHEORGHE, SERBAN GETA, SIRBU SIMION 

GHEORGHE, STANCIU MARILENA, SOCOLEANU MARCEL RADU, SUGA NICOLAE, 

TEODORESCU IULIAN LIVIU, URSU RAZVAN ION, VISCAN ROBERT IONUT. 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 


