
Anexa nr. 8 - FORMULARE  

La Procedura privind închirierea spațiilor comerciale și/sau publicitare aflate în proprietatea  

RA Aeroportul Internațional Craiova  

 

 

Formularul F1 

CANDIDATUL 

_________________________________ 

(denumire/nume candidat) 

 

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE 

Către, 

__________________________________ 

(denumirea regiei autonome şi adresa completă) 

 

 Ca urmare a anunţului de licitaţie nr. ______________________________, privind 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere 

___________________________________________ din cadrul 

obiectivului___________________________________________________________, noi 

_____________________________________________________(denumirea/numele 

ofertantului), ne exprimăm prin prezenta interesul de a participa în calitate de ofertant la 

procedura sus-menţionată. 

Date contact:  

Persoana __________________________  

Tel.: ___________________ email____________________________. 

  

 

 

 

Cu stimă,      

       

Data completării ________________                   Candidat, 

_______________ 

         (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formularul F2 

OFERTANTUL _________________________________ 

(denumire/nume ofertant) 

 

FIŞA CU INFORMAŢII PRIVIND OFERTANTUL 

 

Prin prezenta, ne exprimăm interesul de a desfăşura activităţi de ......... în spațiul 

........................, situat în ..................  

În acest scop, vă comunicăm, următoarele informaţii, pentru a căror corectitudine ne asumăm 

răspunderea legală: 

 

A.       DATE ACTUALE despre persoana juridică/fizică autorizată 

Denumirea persoanei juridice/persoanei fizice autorizate: ..................... 

Date de identificare ale reprezentantului legal (dacă este cazul) 

Sediul/domiciliul:  

Telefon, Fax, E-mail  

Pagina web:  

Persoana de contact  

Profil de activitate actuală:  

Cifra de Afaceri (daca este cazul): 

Număr total angajaţi:   

Alte informaţii relevante:__  

B. DATE PRIVIND ACTIVITĂŢILE CE SE VOR DESFĂŞURA ÎN BUNUL ÎNCHIRIAT 

 

Suntem interesaţi să ne desfăşurăm activitatea prevăzută în caietul de sarcini, în zona 

......................., începând cu luna.........., anul ........................,  

Natura activităţii:       ............................................ 

Număr de angajaţi pentru locaţia aleasă .............. 

Program de lucru preconizat (zile din săptămână, ore de program): 

C.       ALTE MENŢIUNI  

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

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

Data completării: ……………… 

 

OFERTANT _______________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul F3 

OFERTANTUL_________________________________ 

(denumire/nume ofertant) 

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE 

 

Către, 

RA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA 

Str. Calea București, nr .325A, Craiova, Dolj 

 

Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind aplicarea procedurii 

pentru atribuirea contractului de închiriere 

……………………....…………………………………, vă transmitem alăturat două plicuri 

sigilate, unul interior şi unul exterior, conţinând oferta şi documentele care însoţesc oferta. 

Ne angajăm, ca, în cazul în care oferta noastră este adjudecată să încheiem cu organizatorul 

licitaţiei contractul de închiriere şi să constituim garanţia contractuală, în termenele stipulate 

în documentaţia de licitaţie. 

Am luat la cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii angajamentului de încheiere a 

contractului şi constituire a garanţiei contractuale vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în 

urma atribuirii contractului şi vom pierde garanţia de participare constituită. 

Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunile aplicate faptelor penale de fals şi uz de 

fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau 

copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi 

angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii. 

Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de licitaţie şi suntem de acord ca procedura 

să se desfăşoare în conformitate cu acestea şi contractul de locaţiune (închiriere) să se 

realizeze cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în documentaţie. 

Cu stimă, 

Data completării: ……………… 

 

OFERTANT _______________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul F4 

OFERTANTUL_________________________________ 

(denumire/nume ofertant) 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

................................................................................, (se scrie numele persoanei juridice), în 

calitate de participant la procedura de licitaţie publică pentru închirierea ................................., 

din data de ...................................... organizată de ................................................... 

declar pe proprie răspundere că : 

-nu sunt în stare de dizolvare/lichidare/insolvenţă/faliment, afacerile mele nu sunt conduse de 

un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac 

obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele 

anterioare, reglementată prin lege;  

-nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute 

la lit. a); 

-mi-am îndeplinit obligaţiile de plată impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare în România; 

-nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 

greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că regia autonomăare dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării: ……………… 

 

OFERTANT _______________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul F5 

OFERTANTUL_________________________________ 

(denumire/nume ofertant) 

 

Declaraţie privind respectarea reglementărilor referitoare la protecţia mediului, securitatea şi 

sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor 

 

 

Subsemnatul.............. reprezentant împuternicit al........................... (denumirea şi sediul 

ofertantului) 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,declar pe propria 

răspundere, că mă angajez să prestez activităţi în cadrul spațiului închiriat închiriat, pe toată 

durata contractului de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind 

protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă şi a normelor de apărare împotriva 

incendiilor. 

De asemenea, declar pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

care îmi revin cu privire la protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă şi a normelor 

de apărare împotriva incendiilor. 

 

 

Data completării: ……………… 

 

OFERTANT _______________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul F6 

 

OFERTANTUL_________________________________ 

(denumire/nume ofertant) 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

Către, 

__________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul, reprezentant 

al ……………………………………(denumire/nume ofertant), ne oferim ca, în conformitate 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să închiriem spaţiul 

în suprafaţă de ……………., situat în .................................. din localitatea 

……………....…………., pentru suma de ………………………….. eur/mp/lună (fără 

TVA) (suma se va exprima în litere şi în cifre), reprezentând contravaloarea chiriei. 

Declar că îmi menţin oferta valabilă pentru o perioadă de ......... zile, pana la data de............. 

 

 

 

 

Data completării: ……………… 

 

OFERTANT _______________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul F7 

 

 

Imputernicire 

 

Subscrisa………………………………………………………………, cu sediul in 

…………………………………………………………................................................., 

inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ………………………, CUI ………………, 

atribut fiscal ........……, reprezentata legal prin ………………………………………………, 

in calitate de ………………………………………………, imputernicim prin prezenta pe 

………………………………………………, domiciliat in ……………………………… 

…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP 

…………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, avand 

functia de ……………………………………………, sa ne reprezinte la procedura nr. 

............................ (se completeaza nr caietului de sarcini), organizata de RA AEROPORTUL 

INTERNATIONAL CRAIOVA  in scopul atribuirii contractului privind închirierea unui 

spatiu publicitar/comercial, in suprafata de ...... 

 

In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi şi obligatii: 

1. Sa semneze toate actele şi documentele care emana de la subscrisa in legatura cu 

participarea la prezenta procedura; 

2. Sa participe in numele subscrisei la procedura şi sa semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau in urma desfaşurarii procedurii. 

3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de licitatie in timpul 

desfaşurarii procedurii. 

4. Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura. 

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedura. 

 

Nota: Imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei 

imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

Data    Denumirea mandantului 

…………… S.C. ………………………………… 

                      reprezentata legal prin 

             ___________________________ 

(Nume, prenume) 

 

___________________________ 

(Functie) 

 

___________________________ 

 
 


