
SECŢIUNEA  – FORMULARE 

 
Secţiunea 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.  

 Următoarele formulare trebuie completate şi prezentate în limba română, sau traduse şi 

legalizate în limba română: 

Formular 1 Cerere de participare la procedură 

Formular 2 Împuternicire 

Formular 4 Declaratieprivind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din L.  99/2016 

Formular 5 Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art.: 177,178,180 din Legea 

99/2016 

Formular 7 Experienta similara 

Formular 8 Formularde ofertă + Anexa A - Centralizator valoric 

Formular 10 Denumirea și datele de identificare ale ofertanților, ofertantilor asociati, 
subcontractantilor si tertilor sustinatori 
 
Oferta Tehnica - va fi prezentată sub formă de tabel comparativ cu specificațiile caietului de sarcini; 
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Operator economic ofertant                                        Formularul nr.1 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
                                                                                                      

 
 
 

 

CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ 
Nr. ...................../.......................... 

(se va inscrie nr anuntului din SEAP) 

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

(in situaţia în care oferta depusă este oferta comună se va menţiona denumirea asocierii, 
precum şi liderul de asociere ) 

2. Date de identificare a ofertantului (in situaţia în care oferta depusă este oferta comună, la 
punctele 2 si 3  se vor menţiona toate datele pentru fiecare operator economic din asociere ): 

 Cod Unic de Înregistrare (sau echivalent, în cazul societăţilor cu sediul în altă ţară): 
...................................................... (numărul, data şi locul înregistrării) 

 Adresa completă sediului social: ......................................................  
 Telefon:.................... 
 Fax: ............... 
 E-mail: ............... 
 Certificatul de înregistrare fiscală (sau echivalent, în cazul societăţilor cu sediul în altă 

ţară):...................................................... (numărul, data şi locul înregistrării) 
 Cont bancar (cod IBAN, Banca) în care se vor face plăţile de către entitatea contractantă  

.... 
 Obiectul de activitate principal:........................................................................... (în 

conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 Sediile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:.................................... (adrese 

complete, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare) 
 Reprezentantul legal: :................................................ (numele şi prenumele, funcţia) 

 Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea entitatii contractante, 
în data de ………………………, astfel: 
- Scrisoare de garanţie bancară nr. …………………..emisă  

de............................................... 
-  Virament bancar  
- Instrument de garantare emis de  ………………………….. 
- Chitanta nr. ……. 
-  Contul (cod IBAN) şi banca în care se va restitui garanţia de participare de către 

entitatea contractantă  …………...………………………… 

 Reprezentantul legal: :................................................ (numele şi prenumele, funcţia) 

 Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea/asocierea la procedură  ......... 
 

3. Subsemnatul declar că: 
 [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
 [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a  cărei  listă  cu  date  de  recunoaştere o prezint 
în anexă. 
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(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
4. Subsemnatul 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; 

5. Confirmam faptul ca oferta, DUAE si toate documentele incarcate sau care se vor incarca 
in SEAP pentru aceasta procedura sunt/vor fi  semnate cu semnatura electronica extinsa, 
bazat pe un certificat calificat (nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii), 
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; 

6. Oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  

7. Prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în 
numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri 
de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  

8. Oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea 
ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a 
oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă 
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;  

9. Oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea 
ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor 
oferite;  

10. Detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor; 

11. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire ca, în cazul 
atribuirii contractului sectorial să încheiem contractul sectorial, conform prevederilor 
legale, la invitaţia entitatii contractante. Am luat cunoştinţă de prevederile 
Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii şi 
suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea; 

12. Fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  

13. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai R.A.Aeroport 
Transilvania Târgu Mureş, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea societăţii noastre; 

14. Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre  angajamentele 
asumate prin participarea la procedură, vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma 
atribuirii contractului sectorial vom pierde garanţia de participare constituită; 

15. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, 
pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau 
copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, 
datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii. 
 

________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (Funcţie)___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
Cu stimă, 

   Data completării            Operator economic, 
_________________                  _____________________ 

             (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 2 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 
 

 
 Subscrisa,   _____________________________,   cu sediul în _______________, telefon 
_______________, fax _______________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
___________________, Cod de Înregistrare Fiscală _______________, 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 de _____________________, organizată de R.A.Aeroport Transilvania 
Târgu Mureş în scopul atribuirii contractului de 
_________________________________________. 
 
În îndeplinirea mandatului său, mandatarul va avea următoarele drepturi: 
 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 

la procedura de ______________________________________; 

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 împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze 

răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 

Notă: împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).                                                                

 
 
 
 Denumirea mandantului 

 
 
Data completării                                                           (numele şi prenumele reprezentantului legal) 
                                                                                              ................................................................ 

                                                             ( semnătura reprezentantului legal)                   
                                                            ................. 

(ştampila societăţii ofertante) 
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Formular nr.4 

Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator (dupa caz) 
................................................................................. 
(denumirea) 
 

 
DECLARATIE 

privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 
a candidatului/ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator 

 
Subsemnatul…………………………………………………. reprezentant împuternicit al ……. 
(denumirea/numele si sediul/adresa 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, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că la data limita de depunere a ofertelor nu ne aflăm in situaţiile 
prevazute la art. 73 din Legea 99 din 2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Persoanele care deţin funcţii de decizie din cadrul Aeroportului Transilvania Targu Mures în ceea 
ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Presedintele 
Consiliului de Administratie al Aeroportului Peti Andrei, Vicepresedinte al Consiliului de 
Administratie al Aeroportului Pop Ioan Petru, Membrii al Consiliului de Administratie al 
Aeroportului Francu Aleodor-Marian si Pop Felicia, Director Operational Interimar Baceanu Toni, 
Director Tehnic Interimar Potcoava Cristian, Director Economic Gherendi Luminita, economisti 
viza CFP : Rotar Daniela si Florea Aurelia, membrii in comisia de intocmire a caietului de sarcini: 
Potcoava Cristian, Baceanu Toni si Pop Ioan Petru , Comisia de evaluare: Biris Simona Camelia, 
Teuca Ioana, Campean Marioara, Costea Nicolae Gabriel, membrii supleanti in comisia de 
evaluare Dima Adrian Constantin si Bucur Otilia Ravica.  
 
Persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor 
de achiziţie publică sunt: Presedintele Consiliului Judetean Mures Peter Ferenc, Vicepresedintii 
Consiliului Judetean Mures Dancu Ovidiu, Campeanu Alexandru, Secretar Consiliului Judetean 
Mures Cosma Aurelian Paul, Consilierii judeteni: Aszalos Gavril,  Baciu Marius Tiberiu, Balas 
Ionela Daniela, Bardosi Dragos Tiberiu, Bartha Mihaly, Bandea Eugen, Biro Josef Attila, Bolos 
Vasile Grigore, Brassai Zsombor, Cerghizan Marius Vasile, Csep Eva Andrea, Fulop Josef, Gliga 
Ioan Florin, Gyorgy Alexandru, Ilies Ovidiu Tudor, Kolcsar Anquetil Karol, Kovacs Mihaly Levente, 
Kupas Janos, Moldovan Angela, Molnar Ervin, Pokorny Vasile Stefan, Pop Cosmin, Rata Nadia 
Dinuca, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Socotar Gheorghe Dinu, Somesan Stefan, Szabo Albert, 
Szabo Arpad, Szigarto Zsombor Istvan, Tatar Bela, Teth Bianca Minodora, Toganel Cristina Mara.  
 

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. 
 

............................................ 
  (semnatura autorizata) 
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Formular nr. 5 
Candidat/Ofertant/Subcontractant/Tert sustinator (dupa caz) 
................................................................................. 
(denumirea) 
 
 

 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in prevederile art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016 

a candidatului/ofertantului/subcontractantului/tertului sustinator 
 

 
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului,tertului sustinator/subcontrac-
tant), declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu 
ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la aart. 177, 178 si 180 din Legea 99 din 2016 
privind achiziţiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare. 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare 
privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai entitatii contractante 
__________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si  
   (denumirea si adresa entitatii contractante) 
financiar in legatura cu activitatea noastra. 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ____________________________________  
                                                        (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
     
Data completarii 
 ...................... 

Ofertant, 
_________________ 

                                                                (semnatura autorizata) 
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Formular nr. 7 
 
 
Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
EXPERIENŢA SIMILARĂ 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: ___________________________________. 
Numărul şi data contractului: ____________________________________. 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 
Ţara: ____________________. 
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
(se bifează optiunea corespunzătoare) 
|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
|_| contractant asociat 
|_| subcontractant 
4. Valoarea contractului: 
(exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul şi în echivalent euro) 
a) iniţiaă (la data semnării contractului): 
- 
- 
b) finală (la data finalizării contractului): 
- 
- 
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: ___________________________. 
6. Gama de produse/servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin 
care ofertantul îşi sustine experienţa similară: 
 
 
______________________________. 
Operator economic, 
_______________ 
(semnătura autorizată) 
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Formular nr.8 
   Operator economic ofertant 
_________________________ 
       (denumirea societăţii) 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 
Către,  
           R.A.Aeroport Transilvania Târgu Mureş 
 
 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii…………………………………………...., 
reprezentanţi ai ofertantului ..................................................................................... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam servicii de 
................................................................. la prețul total de……………….lei fără TVA, conform 
Anexei, la care se adaugă TVA  
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile 
în decurs de ……..zile/ luni. 
 
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. Am înţeles şi consimţim că, 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. 
 
5. Precizăm că:  (se bifează opţiunea corespunzătoare): 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
 
7. 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) 
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ANEXA A 
................................................. 
(denumirea/numele ofertant) 

ANEXA laFormular nr.8 
 

   Operator economic 
........................................... 
         (denumirea) 
 
 
 
 
GRAFIC FIZIC SI VALORIC  
 
 
 Titlul contractului: “....................................................................................”  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 
CRT. 

 
 

 
 

PREȚ UNITAR 
FĂRĂ TVA 

TOTAL 
FĂRĂ TVA 

EURO  LEI EURO  LEI 

1.        

2.        

3.        

4.        

       

5.       

       

6.       

7.       
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Formular  nr. 10 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  ______________________________ 
(denumirea, adresa, nr. telefon, fax, etc ) 
 
 
 
 

 
DENUMIREA ȘI DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE  
OFERTANȚILOR, OFERTANTILOR ASOCIATI, SUBCONTRACTANTILOR SI TERTILOR SUSTINATORI 

 

Titlul contractului: ............................ 
 
 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/ ofertant asociat/ 

subcontractant/ terț susținător, reprezentant legal al............................................................... 
………………………...................................... (denumirea/ numele ofertantului/ ofertantului asociat/ 
subcontractantului/ tertului sustinator), declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 

 

Data completării .................  

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
operator 
economic 

Calitatea 
(ofertant/ 
ofertant 
asociat/ 

subcontractant/   
terț susținător) 

Cod unic de 
înregistrare 

(CUI) 

Nr. de 
înregistrare de 

la Oficiul 
Registrului 
Comerțului 

Adresa Telefon/
Fax 

 

 

Operator economic, 
 

           (semnătură  autorizată) 
 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Legea  nr. 99/ 2016 ), entitatea 
contractantă publică prin mijloace electronice denumirea şi datele de identificare ale 
ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de 
maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de 
participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele. 
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OFERTA TEHNICA 


