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VOLUMUL 1 

 

SECȚIUNEA 2 

 

FORMULARUL OFERTEI  

ANEXĂ LA OFERTĂ 

 

Număr de referință: 2021/430-373 

Obiectul achiziției: Achiziționarea și contractarea lucrărilor de construire a Centrului 
de Informare Turistică în municipiul Ungheni, Republica Moldova  

 

[Locul și data] 

 

Către: Primăria municipiului Ungheni,  

Municipiul Ungheni, str. Națională 7, MD-3606, Republica Moldova 

 
1 ÎNAINTAT DE CĂTRE 
 

 Numele  Ofertantului(tanților) Naționalitatea 

Lider*   

Partener 
2* 

  

Etc … *   

 
*Adăugați/ Ștergeți  linii suplimentare pentru parteneri după cum este corespunzător.  
De notat ca Sub-contractantul nu este considerat a fi partener pentru 
scopurile acestui formular de oferta. 
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PERSOANA DE CONTACT  (pentru această ofertă) 
Nume  

Organizația  

Adresa  

Telefon  

Fax  

e-mail  

 
Subsemnații, oficial declarăm că: 
1 Am examinat și acceptat complet  conținutul  dosarului pentru invitația la licitația 

nr [……………………………….] din [../../..]. Acceptăm în continuare fără rezerve sau 
restricții  și în întregime prevederile sale. 

2 Oferim pentru execuție, în conformitate cu  termenii dosarului de ofertă și 
condițiile și limitele de timp exprimate, fără rezerve sau restricții, următoarele 
lucrări: Achiziționarea și contractarea lucrărilor de ____________. 

3 Prețul ofertei [excluzând reducerile descrise la punctul 4] este în conformitate cu 
Oferta Financiară, prezentată în plic separat. 

4 Potențialele reduceri sunt prezentate în plicul cu Oferta Financiară. 
5 Această ofertă este valabilă pe o perioadă de 90 de zile calendaristice de la 

data finală pentru înaintarea ofertelor, minim până la [../../..]. 
6 Firma / compania [și subcontractanții noștri] are / au următoarea naționalitate:  

[……………………………………………………………………] 
7      Facem această ofertă pe cont propriu și [ca partener al consorțiului  condus de  

< numele conducătorului / noi > ]*  pentru această lucrare.  Confirmăm că nu 
participăm în nici o altă ofertă pentru acest contract.  [Confirmăm ca partener al 
consorțiului că toți partenerii sunt responsabili legali, împreună și separat, pentru 
execuția contractului, că partenerul lider este autorizat să respecte și să primească 
instrucțiuni în numele tuturor partenerilor, și că execuția contractului, incluzând 
plățile, să fie de responsabilitatea partenerului lider și că toți partenerii din 
compania mixtă/consorțiu trebuie să stabilească o relație legală pentru a rămâne 
în compania mixtă/consorțiu pentru întreaga perioadă de execuție a contractului]. 

8 Nu ne aflăm în nici una dintre situațiile care să ne excludă din participare la 
contracte care sunt enumerate în secțiunea 2.3 a Manualului de Instrucțiuni 
pentru Contracte de Relații externe (disponibilă la următoarea adresa): 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3 

9 Suntem de acord să respectăm clauzele etice din secțiunea 7 din Manualul de 
Instrucțiuni și declarăm în special că suntem obiectul unor conflicte de interese 
potențiale sau orice alte relații cu alți candidați sau alte părți implicate în 
procedura de licitație la data depunerii acestei ofertei; 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feuropeaid%2Fprag%2Fdocument.do%3FnodeNumber%3D2.3&data=02%7C01%7Calexandru.boesu%40giz.de%7C51898c8dddea4231534a08d7a323d9e3%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C1%7C637157246712379425&sdata=FrvKtze2F9VcPMaEmhGLQgWY%2FfU1iogJ6MbIoL%2FLKKA%3D&reserved=0
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10 Vom  informa imediat Autoritatea Contractantă dacă apare vre-o schimbare în 
situațiile enumerate mai sus la orice etapă în timpul executării contractului. Noi,  
de asemenea recunoaștem și acceptăm ca orice informație incompletă și greșită 
deliberat furnizată în această ofertă poate duce la excluderea noastră din acest 
contract și alte contracte finanțate de Comunitatea Europeană. 

11 Am luat cunoștință că Autoritatea Contractantă nu este obligată din punct de 
vedere legal să contracteze lucrările descrise în această invitație la ofertă și își 
rezervă dreptul de a adjudeca numai o parte a contractului. Autoritatea 
Contractantă nu va fi obligată să ne ofere despăgubiri dacă se va întâmpla astfel. 

 
Numele și prenumele: […………………………………………………………………] 
Autorizat să semneze aceasta ofertă în numele: 
[……………………………………………………………………………………   …] 
Locul și data: […………………………………………………………….………….] 
 
Ștampila firmei / companiei: 
Această ofertă include și următoarele anexe: 
[ Lista numerotată a anexelor cu denumiri] 
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ANEXĂ – DECLARAȚIE DE ONORE PRIVIND EXCLUDERE ȘI CRITERII DE 
SELECTARE 

 

Declarație de onoare în privința criteriilor de excludere și selecție 

Subsemnatul [inserați numele semnatarului acestui formular], reprezentând: 

(numai pentru persoanele 
fizice)  el însuși sau ea însăși 

(numai pentru persoane juridice)  
următoarea persoană juridică:  

Numărul buletinului de 
identitate sau al 
pașaportului:  
 
(‘persoana’) 

Numele oficial deplin: 
Forma juridică oficială:  
Numărul înregistrării statutare:  
Adresa oficială deplină:  
Numărul de înregistrare TVA:  
 
(‘persoana’) 

I – Situațiile de excludere a persoanei 

(1)  declară că persoana menționată se află într-una din următoarele 
situații: 

DA NU 

(a) este în stare de faliment, sub rezerva procedurilor de insolvență sau de 
lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o 
instanță, este în acord cu creditorii, activitățile sale comerciale sunt 
suspendate sau se află în orice situație similară care rezultă dintr-o 
procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau reglementările 
naționale; 

  

(b) s-a stabilit, prin hotărâre judiciară definitivă sau decizie administrativă 
finală  că persoana nu respectă obligațiile sale referitoare la plata 
impozitelor sau a contribuțiilor la sistemul asigurărilor sociale în 
conformitate cu legislația țării unde aceasta este stabilită; 

  

(c) s-a stabilit, prin hotărâre judiciară definitivă sau decizie administrativă 
finală că persoana este vinovată de abateri profesionale grave, încălcând 
legile sau reglementările aplicabile sau standardele etice ale profesiei la 
care este parte, sau prin angajarea în orice conduită incorectă cu impact 
asupra credibilității sale profesionale și care denotă intenție ilicită sau 
neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele: 

 

(i) informații frauduloase sau neglijente care prezintă greșit 
informațiile necesare pentru verificarea absenței motivelor de 
excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție, sau în 
executarea unui contract; 

  

(ii) încheierea unui acord cu alte persoane în scopul de a 
denatura concurența;   
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(iii) încălcarea drepturilor la proprietate intelectuală; 
  

(iv) încercarea de a influența procesul decizional al autorității 
contractante în timpul procedurii de atribuire;   

(v) încercarea de a obține informații confidențiale care îi pot conferi 
avantaje incorecte în cadrul procedurii de atribuire;    

(d) s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, că persoana este 
vinovată pentru următoarele:  

(i) fraudă, în sensul articolului 3 al Directivei  (EU) 2017/1371 și 
Articolul 1 din Convenția privind protecția intereselor financiare ale 
Comunităților Europene, elaborată prin Actul Consiliului din 26 iulie 
1995; 

  

(ii) corupție, așa cum aceasta este definită în Articolul 4(2) al 
Directivei(EU) 2017/1371 sau corupere activă așa cum este definită 
de articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției în care 
sunt implicați funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari 
ai statelor membre ale UE, elaborată prin Actul Consiliului din 26 
mai 1997,  și în articolul 2 (1) din Decizia-cadru a Consiliului 
2003/568/JAI, precum și corupție așa cum e definită de prevederile 
legale din Articolul 2(1) al Deciziei Cadru al Consiliului 
2003/568/JHA, precum și corupția după cum este definită în alte 
legi aplicabile; 

  

(iii) participarea la un grup infracțional, astfel cum aceasta este 
definită în articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JHA a 
Consiliului; 

 

  

(iv) spălare de bani sau finanțare a terorismului, așa cum sunt 
definite în Articolul 1(3), (4) și (5) din Directiva (EU) 
2015/849  al Parlamentului European și al Consiliului; 

  

(v) infracțiuni legate de terorism sau infracțiuni legate de 
activități teroriste, astfel cum sunt definite în articolele 1 și 3 
din Decizia-cadru 2002/475 /JHA a Consiliului, respectiv, 
sau care au incitat, ajutat, sprijinit, sau încercat să comită 
astfel de infracțiuni, după cum se menționează în articolul 4 
din decizia respectivă; 

  

(vi) munca copilului sau alte forme de trafic de persoane, astfel 
cum sunt definite în articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului; 

  

(e) persoana a manifestat deficiențe semnificative în îndeplinirea 
principalelor obligații în executarea contractului finanțat din bugetul 
Uniunii, ceea ce a dus la rezilierea precoce sau la aplicarea daunelor 
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lichidate sau a altor sancțiuni contractuale, sau care au fost descoperite 
în urma verificărilor de către o autoritate contractantă, Oficiul 
European Anti-Fraudă (OLAF) sau de Curtea Auditorilor;  

(f) s-a stabilit, prin hotărâre judecătorească definitivă sau decizie 
administrativă finală,  că persoana a comis o neregularitate în sensul 
articolului 1 (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al 
Consiliului; 

  

(g) s-a stabilit, prin hotărâre judecătorească definitivă sau decizie 
administrativă finală,  că persoana a creat o entitate aflată sub o altă 
jurisdicție cu intenția de a eluda obligațiile fiscale, sociale sau orice alte 
obligații legale din jurisdicția sediului social, a administrației centrale 
sau a adresei legale principal ale entității. 

  

(h) (numai pentru persoanele juridice) s-a stabilit printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă 
că entitatea respectivă a fost creată cu intenția prevăzută la litera (g). 

  

i. pentru situațiile menționate la literele (c) - (h) de mai sus, persoana 
este supusă:  

ii. concluziilor stabilite în contextul auditurilor sau investigațiilor 
efectuate de Parchetul European, după înființare, Curtea de 
Conturi, Oficiul European Antifraudă (OLAF) sau de audit 
intern, sau orice alt verificare, audit sau control efectuat sub 
responsabilitatea unui ordonator de credite al unei instituții UE, 
a unui birou european sau a unui agenții sau organism al UE; 

iii. deciziilor administrative nedefinitive care pot include măsuri 
disciplinare luate de organul de supraveghere competent și 
responsabil de verificarea aplicării standardelor de etică 
profesională; 

iv. fapte menționate în deciziile entităților sau persoanelor cărora li se 
încredințează sarcinile de execuție ale bugetului UE; 

v. informații transmise de statele membre care pun în aplicare 
fondurile Uniunii; 

vi. deciziilor Comisiei referitoare la încălcarea normelor de concurență 
ale Uniunii, sau ale unei autorități competente naționale în 
legătură cu încălcarea legilor Uniunii sau ale celor naționale în 
domeniul concurenței; sau 

vii. deciziilor de excludere de către un ordonator de credite al unei 
instituții UE, a unui birou european sau a unei agenții sau organ 
al UE. 
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II – SITUAȚII DE EXCLUDERE ALE PERSOANELOR FIZICE CU PUTERE 
DE REPREZENTARE, DECIZIE SAU CONTROL ASUPRA PERSOANEI 
JURIDICE 

Nu se aplică persoanelor fizice, statelor membre și autorităților locale 

(2)  declară că o persoană fizică care este membru al organismului 
administrativ, de conducere sau de supraveghere al persoanei 
juridice menționate mai sus, sau care are competențe de 
reprezentare, decizie sau control în ceea ce privește persoana 
juridică menționată mai sus (inclusiv directorii companiei, 
membrii organelor de conducere sau de supraveghere și cazurile 
în care o persoană fizică deține majoritatea acțiunilor), sau un 
beneficiar efectiv al persoanei (menționat la articolul 6 punctul 6 
din Directiva (UE) nr. 2015/849) se găsește în una dintre 
următoarele situații:  

DA NU N/A 

Situația  (c) de mai sus (abatare profesională gravă)    

Situația  (d) de mai sus  (fraudă, corupție sau alte infracțiuni)    

Situația  (e) de mai sus  (deficiențe semnificative în executarea 
contractului)    

Situația  (f) de mai sus  (iregularități)    

Situația (g) de mai sus (crearea unei entități cu intenția de a eluda 
obligațiile legale)    

Situația (h) de mai sus (persoană creată cu intenția de a eluda 
obligațiile legale)    

Situația (i) de mai sus    

III – SITUAȚII DE EXCLUDERE ALE PERSOANELOR FIZICE SAU 
JURIDICE CARE ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATE NELIMITATĂ PENTRU 

DATORIILE PERSOANEI JURIDICE 

(3)  declară că o persoană fizică sau juridică care își asumă 
răspunderea nelimitată pentru datoriile persoanei juridice 
menționate mai sus se află într-una din următoarele situații:  

DA NU N/A 

Situația (a) de mai sus (faliment)    

Situația (b) de mai sus (încălcări în achitarea impozitelor sau a 
contribuțiilor la sistemele de asigurare socială)    
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IV – MOTIVE PENTRU RESPINGEREA DIN ACEASTĂ PROCEDURĂ 

(4)  Declară că persoana menționată mai sus: 
DA NU 

A fost implicat anterior în pregătirea documentelor de achiziție utilizate în 
această procedură de atribuire, în cazul în care aceasta a presupus o 
încălcare a principiului tratamentului egal, inclusiv denaturarea 
concurenței, care nu poate fi remediată altfel. 

  

V – Măsuri de remediere 

Dacă persoana declară una dintre situațiile de excludere enumerate mai sus, ea trebuie 
să indice măsurile luate pentru remedierea situației de excludere, demonstrându-și 
astfel încrederea. Aceasta poate include, de ex., măsuri tehnice, organizatorice și de 
personal luate în vederea prevenirii continuării apariției situației, a compensării 
prejudiciilor, sau a achitării amenzilor. Dovada documentară relevantă care ilustrează 
măsurile de remediere luate trebuie să fie furnizată în anexa la această declarație. 
Aceasta nu se aplică situațiilor menționate la litera (d) din această declarație. 

VI – Dovezi la cerere 

La cerere și în termenul stabilit de autoritatea contractantă, persoana trebuie să 
furnizeze informații despre persoanele care sunt membre ale organismului 
administrativ, de conducere sau de supraveghere, sau care au puteri de reprezentare, 
decizie sau control, inclusiv persoane juridice și fizice în cadrul structurii de proprietate 
și control și beneficiari efectivi. 

De asemenea, trebuie să furnizeze următoarele dovezi referitoare la persoana însăși 
și la persoanele fizice sau juridice pe a căror capacitate intenționează să se bazeze 
persoana respectivă sau la un subcontractant și la persoanele fizice sau juridice care 
își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile persoanei: 

Pentru situațiile descrise la literele (a), (c), (d), (f), (g) și (h) este necesară 
prezentarea unui extras recent din cazierul judiciar sau, în lipsa acestuia, a unui 
document echivalent eliberat recent de o autoritate judiciară sau administrativă din 
țara în care este stabilită persoana și care arată că acele cerințe sunt îndeplinite. 

Pentru situația descrisă la litera (b), este necesară producerea de certificate recente 
emise de autoritățile competente ale țării în cauză. Aceste documente trebuie să 
furnizeze dovezi referitoare la toate impozitele și contribuțiile la sistemul de asigurări 
sociale și pentru care persoana este răspunzătoare, inclusiv, de exemplu, TVA, 
impozitul pe venit (numai pentru persoane fizice), impozitul pe societăți (numai 
persoane juridice) și contribuțiile la sistemul de asigurări sociale. În cazul în care vre-
un document din cele descrise mai sus nu se emite în țara în cauză, acesta poate fi 
înlocuit cu o declarație sub jurământ făcută în fața unei autorități judiciare sau a 
unui notar sau, în lipsa acesteia, cu o declarație solemnă făcute în fața unei autorități 
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administrative sau a unui organism profesional calificat din țara în care persoana 
este stabilită. 

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile care au fost deja prezentate pentru o altă 
procedură de achiziție. Documentele trebuie să fi fost eliberate cu cel mult un an înainte 
de data solicitării lor de către autoritatea contractantă și trebuie să fie încă valabile la 
această dată. 

Semnatarul declară că persoana a furnizat deja dovezile documentare pentru o 
procedură anterioară și confirmă faptul că situația acesteia nu s-a modificat:  

Documentul Referire completă la procedura 
anterioară 

Inserați oricâte rânduri sunt necesare.  

VII – Criteriile de selecție  

(5)  declară că persoana menționată mai sus respectă criteriile de 
selecție care i se aplică individual, astfel cum sunt prevăzute 
în caietul de sarcini: 

DA NU N/A 

(a) Are capacitatea juridică și de reglementare de a desfășura 
activitatea profesională necesară pentru îndeplinirea 
contractului, în conformitate cu secțiunea _______din caietul 
de sarcini. 

   

(b) Îndeplinește criteriile economice și financiare aplicabile 
indicate în secțiunea _____ din caietul de sarcini;    

(c) Îndeplinește criteriile tehnice și profesionale aplicabile indicate 
în secțiunea _____ din caietul de sarcini.    

 
 

(6)  Dacă persoana menționată mai sus este unicul ofertant sau 
leader în cadrul unui consorțiu, declară că: 

DA NU N/A 

(d) ofertantul, inclusiv toți membrii grupului în cazul ofertei 
comune și inclusiv și dacă este cazul - subcontractanții, 
respectă toate criteriile de selecție pentru care se va face o 
evaluare consolidată, după cum este prevăzut în 
___________ 

   

VII – DOVEZILE PENTRU SELECȚIE 

Semnatarul declară că persoana menționată mai sus este în măsură să furnizeze, la 
cerere și fără întârziere, documentele justificative necesare enumerate în secțiunile 
relevante ale caietului de sarcini și care nu sunt disponibile electronic. 



 

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere 

economică prin turism” 

Licitația:         01         Volumul 1, Secțiunea 2, Formularul ofertei 

Data: 

Referință: 2021/ 430-373 Autoritatea Contractantă: Primăria 
municipiului Ungheni  
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FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE 

ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT  

Contract: Nr. 2021/ 430-373 

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ 

PRIN TURISM” 

 

 

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile dacă acestea au fost deja prezentate 
pentru o altă procedură de achiziție. Documentele trebuie să fi fost eliberate cu cel mult 
un an înainte de data solicitării lor de către autoritatea contractantă și trebuie să fie încă 
valabile la această dată. 

Semnatarul declară că persoana a furnizat deja dovezile documentare pentru o 
procedură anterioară și confirmă faptul că situația acesteia nu s-a modificat: 

Documentul Referire completă la procedura 
anterioară 

Inserați oricâte rânduri sunt necesare.  

 

Persoana menționată mai sus trebuie să informeze imediat autoritatea 
contractantă cu privire la orice schimbări cu privire la situațiile 
declarate. 

 

Persoana menționată mai sus poate fi respinsă din această procedură și 
supusă sancțiunilor administrative (excludere sau sancțiune financiară) 
dacă oricare dintre declarațiile sau informațiile furnizate în calitate de 
condiție pentru participarea la această procedură se dovedesc a fi false. 

 

Numele deplin Data Semnătura 

 
 


