
  
 

 

 

FORMULARE 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII  

DE ASISTENȚĂ PENTRU MANAGEMENTUL DE PROIECT 
 

CPV 79410000-1 - Servicii de consultanta in afaceri si in gestionare 

 

in vederea depunerii unui proiect de finantare si asistenta in managementul de proiect,  

in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020,  

Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil 

şi eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de 

transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse 

de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a 

porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a 

promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local,  

Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. 

 

 
PROCEDURA  COMPETITIVA  PENTRU  BENEFICIARI  PRIVATI 

(conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016  

privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați 

pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii  sau  lucrări  

finanțate din fonduri europene) 

 
 

SOLICITANT: SC .....SRL  

Adresa: .................... județul Constanța 

Cod unic de inregistrare:  ................ 

Numar de inregistrare Registrul Comertului:    .................. 

Persoana de contact:  .............., tel. ............, mail ........................  

 
 

Secțiunea conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și 

prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită 

Solicitantului/Achizitorului examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor 

depuse. 

Fiecare candidat/ofertant care participă are obligația de a prezenta formularele 

prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de 

persoanele autorizate. 
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Formularul 1  

 

Inregistrata la sediul Solicitantului (................., Romania) 
Nr. ..... / ………………. 

 

 
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
Adresa: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre : SC ....... SRL  

Adresa:  .................................. 

 

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare din data....................., in scopul 

atribuirii contractului de achizitie servicii de asistență pentru managementul de 

proiect, conform Ordinului 1284/08.08.2016 pentru Beneficiari privati 

     noi ................................................................ 

 (denumirea/numele ofertantului) 

va transmitem alaturat urmatoarele: 

    

Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând: 

a) oferta tehnica si financiara 

b) documentele care însoţesc oferta (Formularele completate, 

Certificat ONRC sau similar pentru persoane juridice straine). 

 

Date de contact:  

- telefon.... 

- email:  

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

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

Cu stima, 

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

(semnatura persoanei  autorizate) 
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Formularul 2 

OFERTANTUL 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE                                   

  privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.14,15 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi   

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor   europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu  modificările şi 

completările ulterioare 

 

Subsemnatul(a) ..............................., in calitate de …………………. al SC 

..................... SRL, referitor la procedura de atribuire a contractului de servicii 

de asistență pentru managementul de proiect, declar pe propria raspundere sub 

sanctiunea excluderii din procedura de achizitie si sub sanctiunea falsului in 

declaratii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, ca nu ma incadrez in 

ipotezele descrise la art. 14 si art.15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor 

europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea 142/2012 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

Subsemnatul(a) ............................... declar ca voi informa imediat SC ....... 

SA daca vor interveni modificari in prezenta declaratie. 

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 

detaliu si inteleg ca SC ....... SA are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 

confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare.  

 

Inteleg ca , in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt 

pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

 

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

 

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

(numele si functia) 

 

........................... 
 (semnatura persoanei autorizate) 
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Formularul 3 

 

 

 

Listă a contractelor de servicii similare din ultimii 5 ani  

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului de 

servicii 

Numarul si 

data 

contractelor 

Valoarea 

totala a 

contractului 

(lei/euro fara 

TVA) 

Data si 

numarul 

documentului 

de receptie 

1     

2     

3     

…     

…     

 

 

 

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

 

Operator economic, 

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

(semnatura persoanei autorizate) 
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Formularul 4 

OFERTANTUL 

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

(denumirea/numele) 

 

 

PROPUNERE FINANCIARA 

 

 

Catre 

SC ....... SRL 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia dumneavoastra, subsemnatul,____________, in 
calitate de reprezentant legal al ofertantului __________________, ne oferim, in 
conformitate cu prevederile  si cerintele cuprinse in Specificatiile tehnice aferente 
Procedurii competitive ce vizeaza achizitia de servicii de asistență pentru 

managementul de proiect, organizata de SC ............... SRL din data de 
____________, sa prestam serviciile detaliate in Specificatiile tehnice, prezentate 
in oferta, pentru suma totala de ______________________ lei (suma in cifre si 
litere), la care se adauga/nu se adauga taxa pe valoarea adaugata. 
 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa 
prestam serviciile conform termenelor din oferta. 
 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, 
respectiv pana la data de ___________________________, si ea va ramane  
                                                (ziua/luna/anul) 
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 
 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie, aceasta oferta, 
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra 
este stabilita castigatoare (daca acesta este cazul), vor constitui un contract 
angajant intre noi. 
 
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau 
orice alta oferta pe care o puteti primi. 

 

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

 

______________________, in calitate de _____________________, legal autorizat     

sa semnez oferta pentru si in numele ______________________________________. 

                                                        (denumirea/numeleofertantului) 

Semnatura autorizata, 
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Formularul 5 

OFERTANTUL 

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

(denumirea/numele) 

PROPUNERE TEHNICA 
 
 Noi ...................................... (denumirea ofertantului) furnizam urmatoarele 
informatii din oferta noastra: 
  
 
Termene de predare a documentatiilor pentru fiecare etapa de prestare a serviciilor. 
 
Noi ........................................................... (denumirea ofertantului) suntem de acord 
cu toate conditiile prevazute  in Specificatiile tehnice.  
 
 
Data : ......................      Operator economic, 

 
................................ 
(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 6 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ASIGURAREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE  

PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI DE SERVICII  

  

 

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

ofertantului) declar pe propria răspundere că pentru achiziția serviciilor de asistenta in 

management de proiect, dispunem de personal de specialitate si asiguram urmatoarele 

posturi: 

 

Nr. 

crt. 

Rolul/postul* Numele şi 

prenumele 

Studii de 

specialitate 

Vechimea în 

domeniu (ani) 

Numărul de 

contracte servicii 

similare, prestate în 

poziții similare 

0 1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Data : ......................      Operator economic, 
 
................................ 
(semnatura autorizata) 

 

 

*) Pentru personalul de specialitate care va presta servicii in cadrul Contractului se va 

atașa CV 

 

 


