
 Anexa nr. 5 Formular A 
 
 
 

FIȘĂ INFORMAȚII GENERALE 
 
 
1. Denuinirea/nuineleofertantului 

______________________________________________________________________________ 
2. Codul Unic de Înregistrare sau CNP 

______________________________________________________________________________ 
3. Adresa/Sediul 

______________________________________________________________________________ 
4. Telefon/fax/e-mail 

______________________________________________________________________________ 
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare și (număr, data și locul înmatriculării/înregistrării) 

______________________________________________________________________________ 
6. Obiectul de activitate (pentru scopul licitației)  

______________________________________________________________________________ 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul (adresele complete, telefon/fax, 

certificate de înmatriculare/înregistrare) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data     Semnătură autorizată 



Formular B 
 
 

DECLARAȚIE 
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 339 din OUG nr. 57/2019 

 
Subsemnatul(a)/Subscrisa ............................................................................... (se inserează numele 

ofertantului persoană fizică sau juridică), în calitate de ofertant la procedura de ”Licitație Publică cu plic 
închis pentru închirierea unor spații pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice calde, 
amplasare bancomatelor (ATM), amplasarea antenelor de telecomunicații și a unor spații 
comerciale  în locațiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc” la data de ........................... 
(se ins erează data), organizată de ..................................................... (se inserează numele autorității 
contractante), declar pe  propria răspundere că nu mă încadrez în niciuna dintre următoarele situații: 

a) nu am plătit toate taxele pivivind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare; 
b) nu am depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele 

solicitate în documentația de ati ibuire, în tei naenele prevăzute în dociimentația de atribuire; 
c) nu mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări  

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau in țara în care sunt stabilit pâna la data solicitată; 

d) nu am intrat în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității; 

e) nu am fost desemat câștigător la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale 
unităților administrativ-teritoriale la care nu am încheiat contractul ori nu am plătit prețul, din 
culpă proprie, în ultimii 3 ani; 

f) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței  în 
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

g) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
la) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire; 
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să 

obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii 
de atribuire, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind procedura de licitație publică cu 
plic închis pentru închirierea unor spații pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice 
calde, amplasare bancomatelor (ATM), amplasarea antenelor de telecomunicații și a unor spații 
comerciale  în locațiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. 

Subsemnatul declar că informațiile fumizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
Data completării 
_________________ 

Nume, Prenume 
__________________________________ 

 Funcțiat 
__________________________________ 

 Semnătură autorizată și stampilă 
__________________________________ 

 
 
 



Formular C 
 
 

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE  
LA LICITAȚIA PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR SPAȚII PENTRU 
AMPLASAREA AUTOMATELOR DE BĂUTURI NEALCOOLICE CALDE, AMPLASARE 
BANCOMATELOR (ATM), AMPLASAREA ANTENELOR DE TELECOMUNICAȚII ȘI A 
UNOR SPAȚII COMERCIALE  ÎN LOCAȚIILE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

MIERCUREA CIUC 
 

Subseinnatul/a/subscrisa 
________________________________________________________  
CNP/Cod Unic de Înregistrare 
_________________________________________________________ 
Având domiciliul/sediul 
_________________________________________________________ 
Ca urinare a anunțului de atribuire privind închirierea prin licitatie publica cu plic inchis pentru 
închirierea unor spații pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice calde, amplasare 
bancomatelor (ATM), amplasarea antenelor de telecomunicații și a unor spații comerciale  în 
locațiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, apărut in_____________________________ nr. 
____________ din _________________(ziua, luna, anul) 

Vă transinitein alăturat următoarele: 

A. Plicul sigilat și marcat în mod vizibil, ce conține în original următoarele: 

Documentele de calificare a ofertantului: 
a. Fișa cu informații privind ofertantul - Formular A; 
b. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și 

taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a  contribuției pentru asigurările sociale de 
stat; 

c. Documente pentru demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: 
- certificat constatator/certificat de înregistrare/înmatriculare eliberare de ONRC, sau 
- alte documente care certifică faptul că agentul economic este autorizat să desfășoare 

activitatea impusă de îndeplinirea contractului. 
d. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile  prevăzute la art. 339 din 

OUG nr. 57/2019 - Formular B; 
e. Dovada achitării taxei de participare; 
f. Dovada depunerii garanției de participare. 

B. Plicul interior care conține: 

a. Oferta propriu-zisă — Formular D; 
b. Documente pentru demonstrarea capacității econoinico-financiare a ofertanților, respectiv: 

documente justificative din care să rezulte venitul pentru anul în curs (adeverință de venit), 
sau documente din care să rezulte cifra de afaceri în ultimii 3 ani, sau documente din care 
rezultă cash flow-ul, respectiv dovada că ofertantul va avea acces la disponibilitățile bănești 
(asigurarea de cash flow se va prezenta prin prezentarea oricărui tip de document emis de 
unitățile bancare); 

c. Documente  privind  protecți  mediului  înconjurător - Forinular  E; 
d. Documente privind îndeplinirea condițiilor specifice impuse de natura bunului închiriat — 

Formular F. 
 
Data,          Ofertant, 
 

 



Formular D 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
_________________________ 

(denumirea/numele) 
 
 

FORMU LAR DE OFERTĂ 
 

Către: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc  
 
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/a/subscrisa 

__________________________________ (denumirea/numele oferiantului) ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să închiriem 
spațiul/spațiile 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
situate în incinta Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. pentru suma de 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(suma în litere și în cifre) 

2. Ne angajăm să menținem această oferlă valabilă pentru o durata de 
______________________________ zile (durata în litere și cifre), respectiv până la data 
de ___________________________ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere, această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

4. În cazul în care contractul de închiriere nu se încheie din culpa noastră, suntem de accord cu 
sancțiunea pierderii garanției de pan icipare. 

 
Data completării: _______________________________ 
Nume, prenume: _______________________________ 
Semnătura __________________ în calitate de _______________________________ 
Autorizat să semnez oferta pentru și în numele ________________________________ (denumire Ofertant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fornaiilar E 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 
 
 
 

Subsemnatul(a)___________________________________________________________________ 
domiciliat(ă) în _____________________________, str. ________________________________, 
nr.__, bl. __, sc.__, et. __, ap. __, județul/sectorul _____________legitimat(ă) cu ____________ 
seria _____, nr._____________, eliberat de _________________ la data de _________________ 
CNP ______________________, telefon__________________, cunoscând prevederile  art. 326 
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire 
la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că voi respecta toate normele legislative privind 
protecția mediului pe perioada derulării contractului de închiriere. 
 
 
 
 
 
 
 
DATA, SE MNĂT URA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular F 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
 
 
Subsemnatul(a) __________________________________________________, domiciliat(ă) în 
____________________________, str. _________________________________, nr. _____, bl. ___, 
sc. ___, et. ___, ap. ___, județul, sectorul _________________, legitimat(ă) cu ________, seria ___, 
nr. ___, eliberat(ă) de ___________________ la data de ________________, CNP 
________________________________, telefon ____________________, cunoscând prevederile 
art. 329 din Legea nr. 285/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu 
privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că voi utiliza spațiul ce face obiectul 
contractului de închiriere numai în scopul pentru care a fost închiriat. 
 
 
 
 
 
Data,   Semnătura, 
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