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Nr.34/06.01.2016 

Aprobat  

Rector 

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

 

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

Denumire: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA  A 

BANATULUI  ”Regele Mihai I al României” din Timisoara 

Adresa: Calea Aradului nr.119 

Localitate: Timisoara,  Cod poştal:300625 Ţara: ROMANIA 

Persoana de contact:  

Radulov Sorin 

Tel. 0256/277174 

E-mail: nikyr@yahoo.com   Fax: 

     0256/277174 

Adresa Autorităţii contractante: Calea Aradului 119 Timisoara 

 

I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 

□ agenţii naţionale 

□ autorităţi locale  

□ alte institutii guvernate de legea publică 

□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 

X altele (specificaţi) UNIVERSITATE 

□ servicii publice centrale 

□ apărare 

□ ordine publică/siguranţă naţională 

□ mediu  

□ economico-financiare 

□ sănătate 

□ construcţii şi amenajarea teritoriului 

□ protecţie socială 

□ cultură, religie şi actv. recreative 

X educaţie 

□ activităţi relevante 

□ energie 

□ apă 

□ poştă 

□ transport 

□ altele (specificaţi)________________ 

 

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante      

     DA □         NU X 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

 X  la adresa mai sus menţionată 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări  

                                                                        Data: 11.01.2016 

                                                                        Ora limită : 14.00 

                                                                        Adresa : Timisoara, Calea Aradului nr.119, Biroul 

Achizitii Publice  

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 12.01.2016 

Continutul raspunsului privind clarificarile va fi postat pe siteul USAMVB, fara a fi dezvaluita 

identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.  

Modalitati de transmitere a ofertei: prin posta, la adresa USAMVB Timisoara, la fax 

0256/277174 si, obligatoriu pe  e-mail nikyr@yahoo.com 

Eventualele contestatii se depun in termen de 24 ore si se solutioneaza de autoritatea 

contractanta in termen de 48 ore. 
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I.c.Sursa de finanţare : 

Venituri proprii 

 

 

Valoare estimata fara TVA: 9 lei/agent/ora  

 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 

comunitare              

   DA  □               NU X 

Dacă DA, faceţi referire la proiect/program 

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

 

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  

 

II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: 

Servicii de Paza 

 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  

Timisoara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului „ Regele Mihai al 

Romaniei” din Timisoara, Calea Aradului nr.119 

Cod   CPV                   79713000-5 

(a) Lucrări                              □      (b) Produse               □     (c) Servicii     X 

 

Execuţie                                 □ 

Proiectare şi execuţie             □ 

Realizare prin orice mijloace     

corespunzătoare cerinţelor 

specificate de  autoritate 

contractantă                            □ 

Cumpărare                □              

Leasing                      □         

Închiriere                    □  

Cumpărare în rate      □ 

 

Categoria serviciului     

2A □ 

2B x 

 

 

Principala locaţie a lucrării    

 ________________________                          

 

_________________________ 

 

Cod  CPV                □□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare 

____________________ 

 

____________________ 

 

Cod  CPV        □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare: 

Sediul USAMVB Timisoara 

Calea Aradului 119 

 

Cod   CPV  79713000-5 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 

Contract de achiziţie publică: X                        

Încheierea unui acord cadru:   □ 

II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică  

Perioada: 12 luni cu posibilitatea de prelungire  

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru                                NU este cazul 

II.1.6) Divizare pe loturi  

  da □       nu X 

 

Ofertele se depun pe: 

Un singur lot  X                        Unul sau mai multe  □                           Toate loturile  □ 

Alte informatii referitoare la loturi: Nu este cazul 

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU X 

 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total prestaţii servicii:  Servicii de Paza pentru 12 luni cu posibilitatea de prelungire  

Sediul USAMVB Timisoara, Calea Aradului nr.119 și Servicii de transport cu paza a valorilor 

monetare 

II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                                                     da □       nu X 

Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
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III. Condiţii specifice contractului  

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la 

contract (dupa caz)  

III.1.1. Contract rezervat  

(dacă DA scurtă descriere ) 

III.1.2. Altele  

(dacă DA, descrieţi) 

 

 

       DA   □                                   NU X 

 

        DA  □                                   NU X 

 

III: MODALITATEA DE ACHIZITIE 

III.Achizitie directa conform Anexa 2B OUG34/2006 

 

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  

IV.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului 

Declaraţii privind eligibilitatea  -Completare formular A - cerinţă obligatorie 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 

181  

           Solicitat   X          Nesolicitat  □ 

-Completare formular B - Cerinţă obligatorie: 

-Se  solicita confirmarea privind plata taxelor şi 

impozitelor la bugetul local si bugetul general 

consolidat - cerinţă obligatorie: Se vor prezenta 

certificatele de atestare fiscala: Taxe si 

impozite locale si taxe si impozite la bugetul de 

stat consolidat. Documentele se pot prezenta si 

in copie cu mentiunea conform cu originalul. 

Atestatele fiscale care nu se afla in termen de 

valabilitate vor fi actualizate inainte de 

comunicarea rezultatului procedurii.  

Sunt descalificati ofertantii care au datorii la 

bugetul de stat si bugetul local in luna 

anterioara lunii in care are loc achizitia. 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice române -Se solicita certificat constatator emis de oficiul 

registrului comerţului - cerinţă obligatorie. 

Documentul se poate prezenta si in copie cu 

mentiunea conform cu originalul. 

Persoane juridice /fizice străine -Se solicita documente care dovedesc o formă 

de înregistrare / atestare ori apartenenţa din 

punct de vedere profesional 

IV. 3.) Situaţia  economico-financiară                                   

Informaţii privind  situaţia economico-financiară 

 Solicitat X                        Nesolicitat □ 

-Se solicita Fisa de informatii generale - 

completare formular C. 

-Declaratie privind lista principalelor prestari 

de servicii în ultimii 3 ani, pentru  

servicii similare cu prezenta achizitie 

Formularul C2 

IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii privind  capacitatea tehnică 

 Solicitat X                          Nesolicitat □ 

-Ofertantul va prezenta obligatoriu 

caracteristicile tehnice ale serviciilor solicitate ( 

descriere a serviciilor ofertite, a materialelor si 

tehnica din dotare). 

- Ofertantul va face dovada personalului atestat 

disponibil pentru executarea contractului, 

minim 18 agenti. (contracte de munca sau 

declaratie de disponibilitate).  
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-Licenta de functionare eliberata de 

Inspectoratul General al Politiei (copie );  

- Experienta similara: minim un contract de 

servicii similare prestate la unitati de 

invatamint, de cercetare sau entitati cu activitati 

sau domenii de activitate similare,   

-Recomandari din partea altor beneficiari 

/clienti: minim o recomandare de la clienti 

pentru contracte similare.  

-Polita de asigurare pe societate pentru daune 

cauzate tertilor (raspundere civila) din 

activitatea profesionala. Polita va acoperi 

perioada de derulare a contractului, conditie 

necesara pentru intrarea in vigoare a 

contractului. Suma asigurata va fi de minim 

300.000 de lei. Ofertantul va prezenta o 

declaratie prin care se obliga la incheierea sau 

prelungirea politei astfel incit aceasta sa 

indeplineasca cerintele impuse din caietul de 

sarcini. Nerespectarea acestor conditii atrage 

respingerea ofertei sau rezilierea contractului.  

-Informatii privind dotarea societatii cu 

echipament si tehnica specifica pe care  

ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru 

îndeplinirea contractului  

-Declaratie care contine informatii privind 

personalul de specialitate angajat, de minim 18 

agenti cu atestat, responsabil direct cu 

indeplinirea contractului. Completarea 

formularului D si tabel cu persoanele implicate 

direct,  CV-urile acestora precum si dovada ca 

au experienta in activitatea de paza (cu 

atestat/diploma) de minim 1 an neintrerupt (12 

luni) (ex. contracte de munca, Extras 

REVISAL, declaratie pe proprie raspundere a 

persoanelor implicate direct, CV-ul din care sa 

rezulte indeplinirea acestei conditii  etc.), sa fie 

apt medical, psihic si fizic conform profilului 

profesiei de agent de securitate. Indeplinirea 

cerintei se va face cu orice document 

scris.(ex.Adeverinta medicala, adeverinta 

privind verificarea aptitudinilor fizice, ...etc) 

Ofertantul va prezenta si o declaratie din care 

sa rezulte ca personalul este sau va fi angajat in 

conditiile legii iar societatea nu a folosit, nu 

foloseste si nu va folosi pe perioada de derulare 

a contractului cu Autoritatea contractanta 

personal angajat neconform normelor legale in 

vigoare. Nerespectarea conditiei duce la 

respingerea ofertei sau la rezilierea contractului 

daca nerespectarea conditiei apare pe parcursul 

derularii contractului. 

-Certificat de atestare a personalului aflat în 

paza eliberat de organele de politie pentru 
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exercitarea profesiei de agent de securitate 

(copie) 

Neprezentarea acestor cerinte atrage 

descalificarea ofertantilor. 

IV.5.Informaţii privind subcontractanţii 

 

Se solicită completarea formularului E cu 

subcontractanţii şi specializarea acestora. 

IV.6. Dacă este aplicabil, modul de 

selectare/preselectare 

Nu este cazul 

V. PREZENTAREA OFERTEI  

V.1)  Limba de redactare a ofertei   limba română  

V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 30 zile 

V.3) Garanţie de participare 

Solicitat □                         Nesolicitat X 

 

V.4) Modul de prezentare a propunerii 

tehnice 

- Ofertantii au obligatia de a întocmi  

propunerea tehnica astfel încât sa permita identificarea 

facila a corespondentei cu  

specificatiile din CAIETUL DE SARCINI.  

V.6) Modul de prezentare a propunerii 

financiare 

-Se va prezenta pretul pe ora/agent. Sub sanctiunea 

respingerii ofertei, se va prezenta  

fundamentarea economică a modului de formare a preţului, 

inclusiv valoarea TVA. Fundamentarea economica a 

modului de formare a preţului se va intocmi conform 

modelului de calcul prezentat pe siteul de specialitate: 

http://www.apcs.ro/ro/calculator-tarif-paza.html sau 

http://securitateinromania.ro/calculator-buget-de-

securitate/ 

 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge 

orice oferta cu un pret neobisnuit de scazut. Daca se 

constată că o ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut 

deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta 

respectivă va fi respinsă dacă ofertantul nu demonstreaza 

că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. 

De asemenea se va prezenta pretul pentru serviciul de 

transport cu paza valori monetare per ora, conform legii 

333/2016 si a normelor de aplicare.  

Se va intocmi un centralizator de preturi care va cuprinde 

valoarea celor doua servicii per agent per ora si transportul 

per ora. Criteriul de atribuire se aplica la serviciul de paza. 

-Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: curs 

de referinta comunicat de BNR la data de 06.01.2016 

V.7) Modul de prezentare a ofertei 

 

- adresa autorităţii contractante: Calea Aradului 119, 

Timisoara  

- plicul sigilat se va depune la Registratura institutiei, 

cladirea Rectorat, parter; 

 - Data limită pentru depunerea ofertei: 13.01.2016 ora 

09.00; 

- Ofertantul trebuie sa sigileze toate documentele intr-un 

plic interior. 

 -Plicul interior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa 

ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi 

deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata 

întârziata. 

-Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii 

contractante si cu inscriptia “Oferta pentru achizitionarea 

http://www.apcs.ro/ro/calculator-tarif-paza.html
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de servicii de paza. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 

DATA DE 13.01.2016 ora 10.00”. Daca plicul exterior nu 

este marcat conform celor de mai sus autoritatea 

contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru 

ratacirea ofertei. 

V.8) Posibilitatea retragerii sau 

modificării ofertei 

- Oferta se considera întârziata daca a fost depusa la alta 

adresa sau a fost depusa dupa data si ora limita înscrisa la 

pct. V.7. 

V.9) Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 

13.01.2016 ora 10.00.  Biroul Achizitii publice, 

Ofertantului castigator  i se va comunica data incheierii 

contractului. 

 

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VI.1) Preţul cel mai scăzut                                  X    

Criteriul de atribuire si de departajare, pretul cel mai scazut, va fi cel efectiv platibil, incluzind toate 

contributiile la bugetul de stat si alte taxe inclusiv valoarea aferenta TVA, pentru serviciul de 

paza. 

 

 

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 

VII.1 Ajustarea  preţului contractului  

                

          DA    X      NU     

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a 

preţului contractului 

Ajustarea pretului se va putea face doar daca 

norme legale o impun, prin modificarea 

elementelor de cost avute in vedere la formarea 

pretului. 

VII.3.Semnare contract Se va comunica ofertantului cistigator 

VII.4.Clauze contractuale specifice -Partile se obliga sa pastreze secretul informatiilor 

ce fac obiectul contractului, cât si a rezultatelor si 

modul în care au fost obtinute sau prelucrate. 

-Instruirea agentilor de paza pe linia protectiei 

muncii si PSI se va realiza de catre prestator. 

- Securizarea de catre ofertant a zonelor 

considerate vulnerabile 

-Achizitorul, prin persoane anume desemnate, are 

drept de control asupra modului de îndeplinire a 

obligatiilor contractuale de catre prestator 

- Polita de asigurare pe societate pentru daune 

cauzate tertilor (raspundere civila) din activitatea 

profesionala. 

 

 

VIII. Clauze contractuale obligatorii: 

1 . Prestatorul se obliga sa presteze servicial de paza conform obligatiilor asumate prin prezentul contract. 

2. USAMVB isi rezerva dreptul de a modifica numarul de posturi pe parcursul derularii contractului, 

functie de bugetul alocat si necesitatile sale obiective. 

3. Durata contractului 

3.1 – Prezentul contract este valabil 12 luni de la data semnării lui. Executarea contractului incepe la o data 

stabilita ulterior. 

4. Penalităţi, daune-interese  

4.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o cotă  de 0,15% din valoarea 

bunurilor nelivrate/neinstalate, pe zi de întârziere.  
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4.2. Termenul de plata este de 30 de zile. 

În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei convenite, acesta 

are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o cotă de 0,15% pe zi de întârziere din valoarea facturilor neonorate. 

4.3. Depăşirea termenului de răspuns la sesizare va atrage penalităţi de 0,15% din valoarea echipamentului. 

4.4. Dacă nu poate fi remediată defecţiunea în timp util, echipamentul va fi înlocuit pe cheltuiala prestatorului.  

 

5  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

 

5.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 

atunci achizitorul are dreptul de a rezilia contractul unilateral. 

5.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 

repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 

5.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără 

nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să 

afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde 

numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

5.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica numarul de posturi, prestatorul fiind de acord cu acest lucru. 

5. Ajustarea preţului contractului 

5.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract. Nu este posibilă ajustarea preţului contractului, cu exceptia situatiilor impuse 

de lege.  
 

Neacceptarea clauzelor contractuale are drept urmare descalificarea ofertantului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI PENTRU SERVICIUL DE PAZĂ 

 

Obiectiv: A) Servicii de pază la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele 

Mihai I al României” din Timişoara.  

B) Ocazional, servicii de transport valori monetare in conditiile L 333/2003. 

 

Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” 

din Timişoara, Calea Aradului, nr.119. (U.S.A.M.V.B. TIMIŞOARA).  
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A. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din 

Timişoara, este situată în partea de nord a municipiului Timişoara pe o suprafaţă de 37.000 mp şi se învecinează 

la nord cu Staţiunea Didactică Timişoara, la sud cu fosta Unitate Militară, la est cu şoseaua Timişoara-Arad şi la 

vest cu şoseaua Calea Torontalului. În universitate lucrează un munăr de circa 520 de salariaţi, din care cca. 

jumătate sunt femei. Programul de lucru se desfăşoară într-un interval orar larg, de la orele 06,00 până la orele 

22,00. Pentru a se asigura condiţii bune de pază şi protecţie a bunurilor şi persoanelor, conducerea 

U.S.A.M.V.B. Timişoara solicită ca serviciile de pază să fie asigurate cu personal calificat, într-un schimb , în 

dispozitive de pază şi control acces, precum şi echipaje de intervenţie. Agenţii de pază  vor fi echipaţi adecvat 

pentru o intervenţie rapidă şi eficientă şi instruiţi cu normele actuale ale I.S.U. Agenţii de pază vor  avea  

atestate  pentru exercitarea profesiei de agent de securitate eliberate de Poliţia Judeţeană. 

Conducerea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului“Regele Mihai I al 

României” din Timişoara a stabilit următoarele dispozitive de pază:  

-Postul nr.1, poarta  principală, 24  de ore în toate zilele săptămânii, la poarta de acces în universitate, pe partea 

estică (Calea Aradului), post fix; 

-Postul nr. 2,un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii, post mobil pe latura clădirilor şi 

împrejurimilor de la :Rectorat-Fac. de Agricultură şi Fac. de Horticultură-Bibliotecă-Cămin nr. 5-Cămin nr. 3-

Cămin nr.4-Sala de Sport-Centrala termică-Spălătorie-Cantina-Pavilion MecanizareAteliere; 

 -Postul nr.3, un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii, post mobil pe latura clădirilor şi 

împrejurimilor de la : Fac. de T.P.A. şi Fac. de Management Agricol-Fac. de Zootehnie şi  Biotehnologii-Fac. 

de Medicină Veterinară-Clinica Veterinară-Spital universitar-Pavilion Infecţioase Biobază; 

 -Postul nr.4, pază căminul nr.1,un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii, post fix;  

-Postul nr.5 pază căminul nr.2,un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii, post fix; 

 -Postul nr.6 un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii, post mobil, Livada Didactică, Calea 

Aradului; 

-Postul nr.7 un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii, post mobil, în Staţiunea Tinerilor 

Naturalişti, str. Rozelor nr.4;  

-Postul nr. 8, un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii, post mobil, în Centrul de pregătire în 

agricultură loc. Voiteg, jud Timiş;  

-Postul nr.9, Camera tehnica – 24  de ore în toate zilele săptămânii, post fix, situat in holul cladirii rectoratului, 

Calea Aradului nr.119 Timisoara. 

Pentru realizarea dispozitivului de pază de mai sus, firma va asigura posturile 1-8 cu un număr de 18 agenţi de 

pază şi echipaje de intervenţie, urmand ca postul 9 sa fie operational dupa implementarea masurilor cerute prin 

analiza de risc la securitate fizica. 

 Reglementarea accesului: În timpul programului accesul în U.S.A.M.V.B. Timişoara este liber atât pentru 

salariaţi, studenţi, colaboratori, cât şi pentru autoturismele cu care aceştia se deplasează. În afara programului, 

accesul se va permite doar studenţilor cazaţi în căminele universităţii şi salariaţilor care s-au anunţat în 

prealabil, pentru activităţi pe perioada zilelor de sâmbătă, duminică, sărbători legale (religioase). În afara 

programului de lucru, nu se va permite accesul nici unei categorii de persoane străine în clădirile universităţii 

sau în căminele studenţeşti, decât cu legitimarea acestora (în cămine vor fi însoţiţi de studenţii care sunt 

căminişti). Se vor înregistra cu date personale, de pe cartea de identitate, precum şi data, ora şi locul în care li se 

permite accesul. Nu se permite accesul autoturismelor care oferă servicii de taximetrie. În Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara au accesul 

oricând:  

-Conducerea universităţii cu drept de control asupra serviciului de pază şi împuterniciţii acesteia;  

-Organele de Poliţie şi Jandarmerie cu drept de control;  

-Reprezentanţii parchetelor aflaţi în misiune;  

-Pompierii militari aflaţi în misiune;  

-S.M.U.R.D. sau ambulanţe solicitate pentru situaţii specifice;  

Consemnele posturilor: 

 Postul nr.1 –Poarta de acces din Calea Aradului, este post fix - acces persoane şi mijloace de transport auto, 24  

de ore în toate zilele săptămânii, când se execută control acces persoane şi mijloace auto. Se preia postul fără 

schimb. Nu permite accesul persoanelor si a autovehiculelor în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus. Nu se 

permite scoaterea de bunuri din incinta U.S.A.M.V.B.Timişoara, fără aprobările necesare. Încheie proces-verbal 
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şi consemnează în registrul de intrari-iesiri persoane străine de universitate. Ţine permanent legătura cu agenţii 

de pază de la posturile nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr.5.   

Postul nr. 2- Rectorat-Aleea Principală, este post mobil care asigură paza obiectivelor prin patrulare şi 

supraveghere : Rectorat-Fac. de Agricultură şi Fac. de Horticultură-Bibliotecă-Cămin nr. 5- Cămin nr. 3-Cămin 

nr.4-Sala de Sport-Centrala termică-Spălătorie-Cantina-Pavilion MecanizareAteliere. Preia postul de pază fără 

schimb, la orele 19,00 până la orele 07,00, prin verificarea sistemelor de încuietori de la obiectivele menţionate 

mai sus. Face menţiuni scrise despre orice neregulă constatată şi se aduce la cunoştiinţa conducerii firmei de 

pază şi a universitaţii. Nu permite accesul persoanelor străine în obiectivele păzite în afara programului de 

lucru. Nu permite scoaterea de bunuri din incinta U.S.A.M.V.B.Timişoara, fără aprobările necesare. Ţine 

permanent legătura cu agentul de pază de la posturile nr. 1, nr. 3, nr. 4, nr.5.  

Postul nr.3- Fac. T.P.A.-Biobază este post mobil care asigură paza obiectivelor prin patrulare şi supraveghere: 

Fac. de T.P.A. şi Fac. de Management Agricol-Fac. de Zootehnie şi Biotehnologii-Fac. de Medicină Veterinară-

Clinica Veterinară-Spital universitar-Pavilion InfecţioaseBiobază. Preia postul de pază fără schimb la orele 

19,00 până la orele 07,00 prin verificarea sistemelor de încuietori de la obiectivele menţionate mai sus. Face 

menţiuni scrise despre orice neregulă constatată şi se aduce la cunoştiinţa conducerii firmei de pază şi a 

universitaţii. Nu permite accesul persoanelor străine în obiectivele păzite în afara programului de lucru. Nu 

permite scoaterea de bunuri din incinta U.S.A.M.V.B.Timişoara, fără  aprobările  necesare . Ţine permanent 

legătura cu agentul de pază de la posturile nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr.5.  

Postul nr.4. Căminul nr.1, post fix, un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii. Preia postul de 

pază fără schimb la orele 19,00. Verifică vizual pe exterior, starea ferestrelor de la grupurile sanitare şi starea 

dotărilor interioare şi face menţiuni  scrise  în procesul-verbal despre eventuale nereguli constatate. Între orele 

19,00-07,00 controlul/ accesul persoanelor în cămin astfel: - va legitima toate persoanele care doresc să intre în 

cămin, inclusiv studenţii cazaţi (pe baza legitimaţiei de cămin); - membrii famililor studenţilor cazaţi, prieteni, 

colegi, colaboratori etc. vor fi înscrişi în registrul de evidenţă a persoanelor pe baza actului de identitate cu : 

nume, prenume, C.I. ( serie si nr.) data şi ora intrării, data şi ora ieşirii, numărul camerei vizitate; - participă cu 

studenţii responsabili de nivele (cămin) la păstrarea ordinii în cămin, nu permite tulburarea liniştii în cămin, 

asigură accesul şi circulaţia în cămin conform Regulamentului de ordine interioară. - În timpul nopţii, nu 

permite ieşirea din cămin a persoanelor aflate în vizită la studenţii cazaţi cu bagaje, neînsoţiţi de studenţii 

vizitaţi. La ieşirea din serviciu verifică din nou, starea ferestrelor, starea dotărilor de la grupurile sanitare şi de 

casa scărilor şi dacă s-au produs evenimente, face menţiuni scrise în procesul verbal.  

Postul nr.5- Căminul nr.2, post fix, un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii. Preia postul de 

pază fără schimb la orele 19,00. Verifică visual, pe exterior, starea ferestrelor de la grupurile sanitare şi starea 

dotărilor interioare şi face menţiune scrisă în procesul-verbal despre eventuale nereguli constatate.  

Între orele 19,00-07,00 va asigura controlul/ accesul persoanelor în cămin astfel:  

 - va legitima toate persoanele care doresc să intre în cămin, inclusiv studenţii cazaţi (pe baza legitimaţiei de 

cămin); - membrii famililor studenţilor cazaţi, prieteni, colegi, colaboratori etc. vor fi înscrişi în registrul de 

evidenţă a persoanelor pe baza actului de identitate cu : nume, prenume, C.I. ( serie si nr.) data şi ora intrării, 

data şi ora ieşirii, numărul camerei vizitate; - participă cu studenţii responsabili de nivele (cămin) la păstrarea 

ordinii în cămin, nu permite tulburarea liniştii în cămin, asigură accesul şi circulaţia în cămin conform 

Regulamentului de ordine interioară. - În timpul nopţii, nu permite ieşirea din cămin a persoanelor aflate în 

vizită la studenţii cazaţi cu bagaje, neînsoţiţi de studenţii vizitaţi. La ieşirea din serviciu verifică din nou, starea 

ferestrelor, starea dotărilor de la grupurile sanitare şi de casa scărilor şi dacă s-au produs evenimente, face 

menţiuni scrise în procesul-verbal.  

Postul nr.6- Livada didactică,Calea Aradului,un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii, în 

plantaţia disciplinelor de Pomicultură şi Viticultură; este post mobil care asigură paza prin patrulare şi 

supraveghere. Preia postul de pază fără schimb la orele 19,00. Nu permite accesul persoanelor străine în 

obiectivele păzite în afara programului de lucru. Nu permite scoaterea de bunuri din livadă, fără aprobările 

necesare. Face menţiuni  scrise  despre orice neregulă constatată şi se aduce la cunoştiinţa conducerii firmei de 

pază şi a universitaţii. 

 Postul nr.7- Staţiunea Tinerilor Naturalişti un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii; este 

post mobil care asigură paza prin patrulare şi supraveghere. Preia postul de pază fără schimb la orele 19,00, 

verifica sistemele de încuietori şi ferestrele pe exterior. Nu permite accesul persoanelor străine în obiectivele 

păzite în afara programului de lucru. Nu permite scoaterea  de bunuri din incintă. Face menţiuni scrise despre 

orice neregulă constatată şi se aduce la cunoştiinţa conducerii firmei de pază şi a universitaţii.  
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Postul nr. 8, Centrul Didactic Voiteg, jud Timiş un schimb între orele 19,00-07,00, în toate zilele săptămânii, 

post mobil, care asigură paza prin patrulare şi supraveghere. Preia postul de pază fără schimb la orele 19,00, 

verifica sistemele de încuietori şi ferestrele pe exterior. Nu permite accesul persoanelor străine în obiectivele 

păzite în afara programului de lucru. Nu permite scoaterea, fără aprobare, bunuri din incintă. Face menţiuni 

scrise despre orice neregulă constatată şi se aduce la cunoştiinţa conducerii firmei de pază şi a universitaţii. 

Postul nr. 9, Camera tehnica din cladirea rectoratului, post fix, 24 de ore in toate zilele saptamanii. Se asigura 

monitorizarea videocamerelor, a sistemelor de detective si alarmare in caz de efractie. Se asigura  functionarea 

si intretinerea echipamentelor din dotare. Tine legatura cu posturile fixe si mobile. Alarmeza colegii si anunta 

echipa de interventie sau politia dupa caz, cind situatia o impune, conform procedurilor.  

Agentul de securitate trebuie să fie o persoană de încredere, echilibrat emoţional, disponibil de a lucra 

în ture de zi şi de noapte, să reacţioneze rapid, atenţie concentrată şi distributivă, bun spirit de observaţie, 

rezistenţă la stres, o bună memorie, mai ales vizuală (capacitatea de a reţine detalii privind persoane, ambianţă), 

să fie în bună condiţie fizică pentru mers pe jos, alergare, vedere clară la distanţă, ascultare, cuprinderea în 

câmpul vizual a unui număr mare de obiecte  conditie buna psihica/mentala, să fie disponibil de a respecta cu 

stricteţe regulile, capacitatea de a nu fi uşor intimidat, dinamic şi cu un mod riguros de organizare a propriei 

activităţi. 

 

 

B. Servicii de transport valori monetare, la cerere, conform prevederilor Legii 333/2003. Sumele ce trebuiesc 

depuse la trezoreria statului, sucursala Timisoara, rar depasesc pragul de 10.000 euro/zi fara a depasi insa pragul 

de 100.000 euro. 

 

 Notă:  

1. USAMVB îşi rezervă dreptul de a modifica numărul de posturi pe parcursul derulării contractului, funcţie de 

bugetul alocat si a masurilor recomandate prin analiza de risc la securitate fizica.  

2. Ofertantul va întocmi planul de pază conform caietului de sarcini  şi analizei de risc la securitate fizica, va 

depune toate diligenţele pentru avizarea acestuia de către organele abilitate. 

3. Postul nr.9 se introduce dupa implementarea masurilor cerute prin Analiza de risc la securitate fizica. 

 

 

FORMULARE 

 

 

 

     Operator economic 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

                      DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al __________________________________________________ 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că nu mă aflu in situaţia 

prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 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 in ultimii 5 ani nu am fost condamnat 

prin hotărare definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 

criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
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    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

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

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

C 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

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 piaţa a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

_________________________________________________________________________ 

Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri 

anuala 

                 Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 

decembrie 

                                                                                                 (mii lei)                                                (echivalent 

euro) 

_________________________________________________________________________ 

 1. 
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_________________________________________________________________________ 

 2. 

_________________________________________________________________________ 

 3. 

_________________________________________________________________________ 

 Media anuala: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Candidat/ofertant, 

_______________ 

(semnatura autorizata) 

 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

EXPERIENŢA SIMILARA*) 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numărul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului: 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 

 |_| contractant asociat 

 |_| subcontractat 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 

moneda in care            in echivalent 

s-a încheiat  euro 

contractul 

a) iniţiala (la data semnării contractului):                 _________            ___________  

b) finala (la data finalizării contractului):                _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: 

___________________________. 

6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte 

relevante prin care ofertantul/candidatul isi susţine experienţa similara: 

_______________________________. 

Candidat/ofertant, 
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_______________ 

(semnatura autorizata) 
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     OFERTANTUL 

   (denumirea/numele) 

FORMULAR ORIENTATIV DE OFERTA  

Catre …................................................................................................. 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile de paza  pentru 

suma de _________________________ lei, reprezentand ________________ euro, la care se adauga taxa pe 

valoarea adaugata in valoare de _________________________lei. 

                                                             

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciul conform 

cerintelor caietului de sarcini. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 

        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 

contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 

     _ 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in 

mod clar „alternativa”; 

     _ 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care 

o puteti primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

    OFERTANTUL                  Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

....................                        nr. ........../.......... 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

                            SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

              Către ....................................................... 
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                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

    Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. ..... 

din ..................., privind aplicarea 

                                        (ziua/luna/anul) 

procedurii pentru atribuirea contractului ...................................... 

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

                     (denumirea contractului de achiziţie publică) 

    noi .................................... vă transmitem alăturat următoarele: 

           (denumirea/numele ofertantului) 

    1. Documentul ................................... privind garanţia pentru 

                   (tipul, seria/numărul, emitentul) 

participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea 

şi prezentarea ofertei; 

    2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... copii: 

    a) oferta; 

    b) documentele care însoţesc oferta. 

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

 

    Data completării ............... 

 

                                                        Cu stimă, 

 

                                                        Ofertant, 

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

                                                  (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

     Operator economic 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 

 

 

    Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de 

ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică avand ca obiect ................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul 

CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere că: 

    a) nu sunt in stare de faliment rpin hotarire definitiva pronuntata de un judecator sindic 
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    b) mi-am indeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in 

Romania sau in ţara in care sunt stabilit pană la data solicitată .................; 

    c^1) in ultimii 2 ani: 

mi-am/nu mi-am îndeplinit sau  

mi-am/nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în 

cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;     

    d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotărarea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă 

care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli in materie profesională. 

    e) Subsemnatul ………………………….. declar că nu prezint informaţii false, iar informaţiile solicitate de 

autoritatea contractantă, in legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la litera a)-d) sunt reale. 

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

    Inţeleg că in cazul in care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de incălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul in declaraţii şi autoritatea contractantă are dreptul de a mă exclude 

din procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

C2 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

 

 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,  

                               

                        (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 

tabelul anexat sunt reale. 

 

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 

documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 

declaratie. 
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3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 

furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 

_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 

                                               

       (denumirea si adresa autoritatii contractante) 

 

legatura cu activitatea noastra. 

 

                  

         Ofertant, 

                                       

              ………… ………………. 

                                                                               

         (semnatura autorizata ) 
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Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 

contractului 

+ 

Numarul si data 

contractului 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

+ 

Adresa 

 

Calitatea in 

contract*) 

 

Pretul total al 

contractului 

(lei) 

 

Pretul total al 

contractului 

(valuta**) 

 

Natura si 

cantitatea 

(U.M.) 

 

Perioada de 

derulare a 

contractului** 

0 1  2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

        

 

2 

 

        

 

..... 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

 

               Ofertant, 

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

                

            (semnatura autorizata) 

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de 

asociatie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de incepere si finalizare a prestarii. 
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Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Denumire subcontractant 

 

Partea/partile din contract ce urmeaza 

a fi subcontractate 

 

Acord subcontractor cu specimen de semnatura 

0 1 2 7 

 

1 

 

   

 

2 

 

   

 

..... 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

               Ofertant, 

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

              (semnatura autorizata) 
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E 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT 

CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

 

 

 

 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,  

                               

                        (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 

tabelul anexat sunt reale. 

 

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 

documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 

declaratie. 

 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 

furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 

_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 

                                               

       (denumirea si adresa autoritatii contractante) 

 

legatura cu activitatea noastra. 

 

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 

___________________________________________________ . 

 

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei 

 

           Ofertant, 

                                       

              ………… ………………. 

                                                                               

               (semnatura autorizata) 

 

 

 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

D  

 _____________________ 

     (denumirea/numele) 
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DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT 

SI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 

 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,  

                               

                        (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 

tabelul anexat sunt reale. 

 

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 

documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 

declaratie. 

 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 

furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 

_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 

                                               

       (denumirea si adresa autoritatii contractante) 

 

legatura cu activitatea noastra. 

 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Personal Angajat    

Din care personal de 

conducere 

   

 

 

                  

             

        Ofertant, 

                                       

              ………… ………………. 

                                                                               

               (semnatura autorizata)  

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
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1. Subsemnatul(a), reprezentant/imputernicit al .................................................. [se insereaza numele 

operatorului economic-peroana juridica], declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals 

in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica 

………………………………………………………………. ( se mentioneaza procedura) avind ca obiect  

.................................................................................. [se insereaza, dupa caz, denumirea podusului, seriviului 

sau lucrarii si codul CPSA/CPV], la data de.............. [se insereaza data], organizata de 

................................................ [se insereaza numele autoritatii contractante], particip si depun oferta: 

 

 

□ in nume propriu 

□ ca asociat in cadrul asociatiei ……………………………… 

□ ca subcontractant al ………………………………… 

 

2. Subsemnatul declar ca: 

 

 □ nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 

 □ sunt membru in grupul sau reteaua de operatori economici a carei lista cu date de recunoastere o 

prezint in anexa. 

 

3.  Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene modificari in 

prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie 

publica sau in cazul in care vom fi desemnati cistigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie 

publica.   

 

4.  Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înţeleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum si 

experienţa, competenta si resursele de care dispunem. 

5.  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 

__________________________________________ cu privire la orice aspect 

                                              (denumirea si adresa autorităţii contractante) 

tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră. 

Ofertant 

                                       

              ………… ………………. 

                                                                               

               (semnatura autorizata)  


