
 
OPERATOR ECONOMIC/ 
PERSOANA FIZICA 
…………………………….. 
(denumirea/numele) 

Inregistrat la sediul autorităţii contractante 
Nr .............. / .................................. 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către .................................................................................................................. . 
{denumirea autorităţii contractante si adresa completă) 

Ca urmare a anunţului de participare apărut in Ziarul ……………………… cu nr......../...................... 
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.............................................................. de inchiriere, 
noi.............................................................. ................ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat 
următoarele: 
1. Documentul:seria/numărul, emitentul privind garanţia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite 
de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;Chitanta/OP.............................................................................. 
2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinand, in original: 
a) oferta financiara pentru pasunea ______________________ din localitatea_____________________ 
b) documentele care insoţesc oferta.......................................................................................................... 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerinţele. 
Data completării ............. .. 
Cu stimă, 

Operator economic, 
(semnătură autorizată) 

 
 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                                              Formularul F1 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

INFORMAłII GENERALE 
1. Denumirea/numele:______________________________________________ 
2. Codul fiscal:_____________________________________________________ 
3. Adresa:____________________________________________ 
4. Telefon:________________________________________________________ 
Fax:_____________________________________________________________ 
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/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 

Candidat/ofertant, 
______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERATOR ECONOMIC/                                                                       Formular F2 
PERSOANA FIZICA 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ........................................................... 
( denumirea ofertantului ), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, 
că, la procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere ........................................... ( se menţonează 
procedura ), avand ca obiect……………… 
................................................................ (denumirea seviciului ), la data de ..................................( zi/lună/an ), 
organizată de Comuna Ceanu Mare, particip si depun ofertă: 
|_| in nume propriu;_ 
|_| ca asociat in cadrul asociaţiei ........................................................................; 
|_| ca subcontractant al ..............................................; 
2. Subsemnatul declar că: 
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
|_| sunt membru in grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoastere o prezint in anexă. 
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări in prezenta 
declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul 
in care vom fi desemnaţi castigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere. 
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inţeleg că 
autoritatea contractană are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si 
documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ………………… 
....................................... ( denumirea si adresa autorităţii contractante ) cu privire la orice aspect tehnic si 
financiar in legătură cu activitatea noastră. 

Operator economic/persoana fizicã 
…………………………. 

(semnătură autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR F3 
DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII IN CATEGORIA 

INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 
- Date de identificare a Intreprinderii 
Denumirea Intreprinderii: 
Adresa sediului social: 
Cod unic de Inregistrare: 
Numele si functia: 
(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent) 
II. Tipul Intreprinderii 
Indicati, dupa caz, tipul Intreprinderii: 
□ Intreprindere autonoma In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-
financiara a Intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2. 
□ Intreprindere partenera se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie 
□ Intreprindere legata se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea Infiintarii si dezvoltarii 
Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a fiselor aditionale care se 
vor atasa la declaratie. 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria Intreprinderii*1) 
Exerciţiul financiar de referinţã *2   
Numarul mediu anual de salariati Cifra de afaceri anuala neta (mii 

lei/mii euro) 
Active totale 
(mii lei/mii euro) 
 

   
 

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar 
anterior, datele financiare au Inregistrat modificari 
care determina Incadrarea Intreprinderii Intr-o alta 
categorie (respective microîntreprindere, categorie 
(respectiv microîntreprindere, Intreprindere mica, 
mijlocie sau mare). 
 

  |_|      Nu 
  |_|     Da (In acest caz se va completa si se va 
atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar 
anterior) 
 

Numele persoanei autorizate sa reprezinte Intreprinderea 
Semnatura ________________ 
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea. 
Data Intocmirii.....................(ziua, luna anul). 
Semnatura _______ 
*1) Datele sunt calculate In conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea Infiintarii si 
dezvoltarii Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
*2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele 
realizate In ultimul exercitiu financiar raportate In situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. 
In cazul Intreprinderilor nou Infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri 
anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Formularul F 4 
Operator economic/ 
Persoana fizica 
................................ 
(denumirea/numele) 

Declaratie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă 
Către _________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante si adresa completă) 
Procedura de atribuire____________________ 
Nr. invitaţie / anunţ de participare________________ 
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/2015 
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, .........................................................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
...............................................................intreprindere/asociere care va participa la procedura de închiriere 
organizată de . ........................................... in calitate de autoritate contractantă,din data de ................., 
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate si complete din toate punctele de 
vedere. 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, in numele ........................, următoarele: 
1. am citit si am inţeles conţinutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de inchiriere in condiţiile in care cele declarate se 
dovedesc a fi neadevărate si/sau incomplete in orice privinţă; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să inainteze oferta de 
participare, inclusiv in privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se inţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decat 
ofertantul in numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează in cadrul aceleiasi proceduri de 
inchiriere sau ar putea oferta, intrunind condiţiile de participare; 
5. oferta prezentată a fost concepută si formulată in mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista 
consultări, comunicări, inţelegeri sau aranjamente cu acestia; 
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din inţelegeri intre concurenţi in ceea ce priveste 
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respective procedură 
sau intenţia de a include in respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul 
respectivei proceduri; 
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din inţelegeri intre concurenţi in ceea ce priveste calitatea, 
cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
8. detaliile prezentate in ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de 
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de locator. 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia in vigoare, declar/declarăm că cele consemnate in prezentul 
certificat sunt adevărate si intrutotul conforme cu realitatea. 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ..................................................... 
Numele si prenumele semnatarului .................................................... 
Capacitate de semnătură ..................................................... 
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului ..................................................... 
Ţara de resedinţă……………………………….. 
Adresa .................................................... 
Adresa de corespondenŃă (dacă este diferită) .................................................... 
Telefon / Fax .............................................. 
 Data .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Formular F5 
OPERATOR ECONOMIC/ 
PERSOANA FIZICA 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind respectarea obligaţiilor în domeniul protectiei mediului 

Subsemnatul(a), . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . ... . .. reprezentant/ imputernicit al S.C. 
............................................................., cu sediul in (adresa ofertantului).........................................................., 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaraţii in acte publice, că 
vom respecta legislaţia si normele in vigoare privind protectia mediului. 
 Data completării………… 
 …………. (semnătură autorizată si stampilă) 

Formular F6 
OPERATOR ECONOMIC/ 
PERSOANA FIZICA 
__________________ 
(denumirea) 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 
Către : A.C.________________________________ _________________ 
1. Examinand documentaţia de atribuire, subsemnatul __________________________ 
reprezentant legal / imputernicit, al ofertantului _______________________________ 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerinţele cuprinse in 
documentaţia mai sus menţionată, să oferim chiria de  _______________ lei/ha/an, respectiv 
________________lei/an, respectiv: 
a) ___________________lei/__ani pentru lotul_________________________________ 
 (se va introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza). 
b) ___________________lei/________ ani pentru lotul_________________________________ 
 (se va introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza). 
c) ___________________lei/__ ani pentru lotul_________________________________ 
 (se va introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza). 
d)___________________lei/___ ani pentru lotul_________________________________ 
 (se va introduce denumirea lotului pentru care se oferteaza). 
 
2. Ne angajăm ca, in cazul in care oferta noastră este stabilită castigătoare, după primirea terenului inchiriat, să 
asigurăm prestarea serviciilor in conformitate cu programul de păsunat anexa la contract si cu prevederile 
Caietului de sarcini. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _________________________zile, 
(durata in litere si cifre), respectiv pană la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va rămane 
obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pană la incheierea si semnarea contractului de inchiriere această ofertă, impreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită castigătoare, vor constitui un 
contract angajant intre noi. 
5. Precizăm că: 
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertă separat, marcat in mod 
clar "alternativă"; 
|_| nu depunem ofertă alternativă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
7. Am inţeles si consimţim ca, in cazul in care oferta noastră este stabilită ca fiind castigătoare, să constituim 
garanţia de bună execuţie in conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
Data întocmirii .................................... 
Nume, prenume.................................... 
Semnătura .......................................... 
Funcţie..................................………… 
 
 
 
 


