
SC CASA SA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTAŢIE DE LICITAŢIE  
 

 

OBIECTUL PROCEDURII DE VÂNZARE: 
  

Spațiu comercial format din parter + demisol, 
în suprafață construită de 303,29 mp 

situat în municipiul Bacău, strada Calea Mărășești nr. 4, scara D, 
județul Bacău  

 
 
 
 
 
 
VÂNZĂTOR:  

S.C. CASA S.A. BACĂU 
 
 
 
 
 

 



SC CASA SA 

 

 

CUPRINS 

 

 

 

1 – INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

 

 

2 – ANEXA A: CAIET DE PREZENTARE  A ACTIVULUI 

 

 

3 – ANEXA B: FORMULARE 

 

 



SC CASA SA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
= INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI = 



SC CASA SA 

 
 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 
 
 

Art.1 Obiectul şi caracteristicile generale ale licitaţiei. 
1.1. Prezentele instrucţiuni reglementează modul de desfăşurare a procedurii privind 

vânzarea de către S.C. CASA S.A. Bacău a activului „Spațiu comercial format din 
parter + demisol, în suprafață construită de 303,29 mp situat în municipiul Bacău, 
strada Calea Mărășești nr. 4, scara D, județul Bacău”, conform caietului de 
prezentare. 

 
1.2. Precizări:  
- Procedura aplicată: licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului. 
- Preţul de începere a etapei de licitaţie cu strigare: 303.000 euro la care nu se adaugă 

TVA conform prevederilor Art. 292 aliniatul (2) literele f și g din Codul fiscal. 
- Garanția de participare este în sumă de 70.000 lei și se poate constitui printr-un instrument 

de garantare bancară sau prin virament bancar în contul indicat la punctul 1.3 de mai jos. 
- Se vor depune oferte pentru activul întreg, aşa cum acesta este prezentat în caietul de 

sarcini. Nu se acceptă oferte parţiale. 
- Datele prezentate în documentația descriptivă sunt cu titlul informativ. Pentru orice 

neconcordanţă privind activul vânzătorul nu isi asumă nici o răspundere. Recomandăm 
în acest sens ca toate persoanele interesate să inspecteze activul, conform 
instrucţiunilor din prezenta documentaţie 

- Condiţia de predare: „Aşa cum este, acolo unde este”, conform legislației în domeniu. 
- Locaţia activului: strada Calea Mărășești nr. 4, scara D, municipiul Bacău, județul Bacău, 

România 
- Program de vizionare: luni-vineri, între orele 10:00-14:00. 
 Plata se va face cel târziu cu 2 (două) zile lucrătoare înainte de data semnării contractului 

de vânzare – cumpărare, conform celor convenite de comun acord de cele două părți 
contractante 

 Modalități de plată: virament bancar în contul vânzătorului. 
- Perioada de valabilitate a ofertei se va consemna în formularul de ofertă şi nu va fi mai 

mică de 30 zile de zile de la data deschiderii procedurii. 
- Contractul cu ofertantul câştigător se va semna în termen de cel mult 10 (zece) zile 

lucrătoare de la data finalizării procedurii de licitaţie. 
 

 1.3. Persoana juridică vânzătoare este: 
S.C. CASA S.A. Bacău 
- Cod unic de înregistrare: 8376788, atribut fiscal: RO 
- Adresa: Str. Pictor Aman, nr. 94C, localitatea BACĂU, Judeţul BACĂU 
- Telefon: 0234.570.553; Fax: 0372.892.025; E-mail: office@casabacau.ro 
- Cont bancar: RO68 INGB 0000 9999 0135 4874 deschis la ING Bank Bacău 

 
 
 



SC CASA SA 

 
1.4. Caietul de prezentarea a activului este prezentat în ANEXA A, iar formularele ce pot 

fi întocmite de participanți se regăsesc în anexa ANEXA B din prezenta Documentaţie de licitaţie. 
 
1.5. Condiţii generale de participare 
La licitaţie pot participa persoane fizice sau juridice, române sau străine, care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra 

activul, în condiţiile Documentaţiei de licitaţie. 
Nu sunt admise la licitaţie societăţile comerciale care se află în stare de insolvență conform legii. 
 
1.6. Baza procedurală. 

 Procedura este organizată în sistem competitiv şi se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei 
Documentaţii 

 
1.7. Data deschiderii ofertelor este 31.05.2017, ora 10:00, cu termenul limită de depunere a 

ofertelor data de 30.05.2017 , ora 15:00. 
 În caz de neadjudecare, va avea loc repetarea licitaţiei la o dată ce va fi stabilită ulterior. 
 

1.8.  Documentaţia licitaţiei poate fi transmisă solicitanților în format electronic prin e-mail 
sau se poate ridica de la sediul SC CASA SA Bacău contra sumei de 100 lei (inclusiv TVA).  

Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între 
orele 0900 – 1600, sau prin Ordin de plată, în contul societății. 
  

Art. 2. Documente necesare pentru înscrierea şi participarea la licitaţie 
Pentru înscrierea şi participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune, următoarele documente: 
A) Separat de plicul cu oferta: 
 Documentele de înscriere la licitaţie, menţionate la Art. 3, completate şi semnate în 

original de către ofertant. 
 B) Plicul cu oferta, sigilat şi marcat cu numărul, denumirea şi data deschiderii licitaţiei, va 
conţine următoarele documente: 

 Documentele de calificare, menţionate la Art. 4, se vor prezenta în două plicuri închise 
şi sigilate, unul marcat DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL şi unul marcat 
DOCUMENTE DE CALIFICARE COPIE. 

 Propunerea financiară, în două plicuri închise şi sigilate, unul marcat PROPUNERE 
FINANCIARĂ ORIGINAL şi unul marcat PROPUNERE FINANCIARĂ COPIE. 

 Pe fiecare plic din interiorul plicului cu oferta se va scrie numărul, denumirea şi data 
deschiderii ofertelor, conform anunţului publicitar, denumirea şi adresa ofertantului. 
 

Art. 3. Documentele de înscriere la licitaţie sunt următoarele: 
a) Cerere de participare la licitaţie (cerere tip– Formularul A) – în original. 
b) Pentru persoane fizice – copie după documentul de identitate 
c) Pentru persoane juridice - Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul societăţii este 

autorizat să angajeze ofertantul în licitaţia pentru atribuirea contractului de vânzare-
cumpărare (Formularul C) – în original. 
Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

d) Dovada de plată a documentaţiei de licitaţie – în copie. 
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e) Dovada constituirii garanției - Ofertantul trebuie să constituie garanția pentru participare în 
cuantumul prevăzut la Art.1.2. şi pentru o perioadă de valabilitate de 90 zile. 
Garanția pentru participare este necesară pentru a proteja organizatorul şi ordonatorul față de 

riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, pe întreaga perioadă derulată 
până la semnarea contractului şi până la executarea obligațiilor de plată asumate. 

Garanția pentru participare poate fi constituită în următoarele forme: 
- scrisoare de garanție bancară în favoarea organizatorului; Scrisoarea de garanție bancară 

va fi emisă de o bancă, din România, care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se 
va întocmi respectând strict modelul prevăzut în ANEXA C (Formularul 4). 

- ordin de plată în contul organizatorului, respectiv RO68 INGB 0000 9999 0135 4874 
deschis la ING Bank Bacău. Acesta se va emite astfel încât la data limită de depunere a ofertelor, 
suma reprezentând garanția de participare să apară în extrasul de cont al organizatorului. Pe ordinul 
de plată este obligatorie menționarea licitației pentru care se constituie. 

Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției pentru participare, conform 
prevederilor de mai sus, vor fi respinse şi returnate nedeschise. 

Organizatorul are dreptul de a aresta și de a încasa în nume propriu garanția pentru 
participare ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare din 
următoarele situații: 

- nu se prezintă la licitație (în toate etapele de desfășurare ale acestora, deși a depus toate 
documentele în vederea participării; 

- revocă oferta după data limită de depunere a acesteia, înainte de atribuirea contractului; 
- revocă oferta după atribuirea contractului, fiind declarat câștigătorul licitației sau fiind 

admis cu statut de rezervă; 
- fiind declarat câștigătorul licitației, nu semnează contractul de vânzare-cumpărare în 

termenul stabilit, sau nu-și execută obligațiile asumate în cadrul procedurii de licitație; 
Notă: Neprezentarea garanției de participare la licitație, în forma şi cuantumul solicitat, 

atrage după sine respingerea ofertei și returnarea acesteia nedeschise. Neprezentarea oricăruia dintre 
celelalte documente de înscriere, enumerate mai sus, poate atrage după sine respingerea ofertei de 
către Comisia de licitație. 

f) Pentru persoane juridice - Certificatul de înregistrare – în copie. 
 
Art. 4. Calificarea ofertanţilor 

 În vederea calificării, ofertanţii vor depune documente privind calificarea acestora, conform 
cerintelor prezentei docmentații. 

Documentele de calificare solicitate trebuie prezentate de fiecare ofertant.  
Neprezentarea documentelor în conformitate cu solicitările cuprinse mai jos atrage 

după sine descalificarea ofertantului, fără să fie posibilă completarea ulterioară a respectivelor 
documente.  

 
 4.1. Eligibilitate 

 4.1.1. Poate fi exclus dintr-o procedură de licitaţie, respectiv nu este eligibil, orice ofertant 
care se află în oricare din următoarele situaţii: 

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic 
sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele menţionate 
anterior, reglementată de lege; 
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b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una dintre situaţiile prevăzute 
la lit. a); 

c) furnizează informaţii false în documentele prezentate; 
4.1.2. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia în scopul depunerii 

unei oferte comune. 
 Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au 
dreptul de a depune, pe lângă oferta comună, alte oferte în mod individual sau în altă asociere ori de 
a participa în calitate de subcontractant la procedură. 

4.1.3. În cazul asocierii mai multor persoane juridice sau fizice, cerinţele privind 
eligibilitatea, înregistrarea şi, dacă sunt solicitate, lichiditatea generală şi solvabilitatea patrimonială, 
trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar celelalte cerinţe privind capacitatea tehnică şi 
capacitatea economico-financiară trebuie să fie îndeplinite, prin cumul, de grupul de asociaţi. 

4.1.4. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate au dreptul de a 
participa la procedura de licitaţie în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente 
care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, 
proprii filialei.  

Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de licitaţie şi de a încheia 
contractul respectiv numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz, documentele 
prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-
financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mamă. 

4.1.5. La procedura de licitaţie nu au dreptul de a participa două sau mai multe filiale / 
sucursale ale aceleiaşi societăţi-mamă. 
4.1.6. Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente care dovedesc eligibilitatea: 
 Declaraţie pe proprie răspundere completată în conformitate cu Formularul B1 
Notă: Condiția este necesară doar pentru persoanele juridice  

 
4.2. Înregistrare 
Comisia de licitaţie are dreptul de a solicita, oricărui ofertant, să dovedească o formă de 
înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare /atestare sau apartenenţa din punct de 
vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care 
este stabilit, după caz. 
 
Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente care dovedesc înregistrarea: 
Pentru persoane juridice române: 

 Certificat emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial (în copie), din care să rezulte că: 
 - domeniul de activitate al ofertantului 
 - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, sau că societatea se află în incapacitate de plată. 

Pentru persoane juridice străine: 
 - documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană 
juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. 
 - Pentru persoane fizice române/străine – nu este necesar nici un document privind 
capacitatea de înregistrare 
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   4.4. Capacitate economico-financiară 
Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente care dovedesc capacitatea 
economico-financiară: 
a) Capacitatea financiară a ofertantului.  
Pentru persoane juridice - Se va completa Formularul D pe baza informaţiilor 
prevăzute în bilanţul contabil la 31.12.2016. 
Pentru persoane fizice – se va completa formularul D1, conform prevederilor legale în 
vigoare. 

 
Art. 5. Propunerea financiară 

 Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă de cumpărare indicat în ANEXA C 
(Formularul 3). 

Preţul, exprimat în euro, este considerat în condițiile prevăzute la Art.1.2 din prezentul 
document.  

Preţul nu include TVA conform prevederilor Art. 292 aliniatul (2) literele f și g din Codul 
fiscal. Preţul nu cuprinde costul taxelor și a altor tarifelor necesare pentru efectuarea 
transferului de proprietate, acestea fiind în sarcina exclusivă a cumpărătorului. 

 
Art. 6. Instrucţiuni privind întocmirea ofertelor 
6.1. Limba de redactare a ofertei şi a documentelor care însoţesc oferta: limba română.  
6.2. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii procedurii. 
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate 

prevăzută mai sus. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât acesta va fi respinsă de 
către comisia de licitaţie ca fiind necorespunzătoare. 

Organizatorul, are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.  

Ofertantul are obligaţia de a comunica organizatorului, dacă este sau nu este de acord cu 
prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea 
perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta. 

6.3. Ofertantul trebuie să analizeze toate instrucţiunile, listele, formularele, condiţiile şi 
menţiunile din Documentaţia de licitaţie. În cazul în care ofertantul nu reuşeşte să furnizeze toate 
informaţiile cerute prin Documentaţia de licitaţie, sau prezintă informaţii neconforme cu aceasta, va 
fi riscul său şi poate conduce la respingerea ofertei sale. 

6.4. Se interzic modificările în documentele procedurii exceptând spaţiile libere, conform 
indicaţiilor. În cazul în care se constată modificări sau nu se respectă în întregime instrucţiunile, 
oferta poate fi respinsă. 
 Ofertantul are dreptul să adauge detaliile şi precizările pe care le consideră necesare, 
dactilografiate şi anexate la ofertă. Aceste detalii sau precizări nu vor fi obligatorii pentru Comisia 
de licitaţie, decât dacă sunt acceptate în scris de către organizator. 
 Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.  

6.5. Ofertanţii vor numerota şi semna fiecare pagină a ofertei şi vor anexa un opis al 
documentelor prezentate.  
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Art. 7. Clarificări şi amendamente la Documentaţia de licitaţie 

 7.1. În situaţia în care există nelămuriri asupra Documentaţiei de licitaţie, acestea vor fi 
adresate în scris SC CASA SA Bacău, prin fax, la numărul 0372.892.025 sau e-mail la adresa 
office@casabacau.ro, cel mai târziu cu 3 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertei. 
 SC CASA SA Bacău va transmite răspunsul, prin fax, cel mai târziu cu 2  zile înainte de 
termenul limită de depunere a ofertei. 
 În cazul în care răspunsul presupune modificarea / completarea conţinutului Documentaţiei 
de licitaţie, acesta va fi transmis tuturor societăţilor/persoanelor fizice care au cumpărat 
Documentația 

7.2. Cu cel puţin 2 zile înainte de termenul de depunere a documentelor, organizatorul 
procedurii poate, la inițiativa sa proprie sau ca răspuns la vreo clarificare solicitată de oricare dintre 
ofertanţi, să modifice conţinutul documentelor procedurii, introducând amendamente. 

Amendamentele vor fi transmise în scris, prin poştă, telex sau fax, tuturor achizitorilor 
Documentaţiei. Amendamentele devin parte componentă a Documentaţiei şi sunt obligatorii pentru 
ofertanţi. 
 

Art.8. Înscrierea şi depunerea documentelor de participare la licitaţie 
 Ofertele trebuie depuse la sediul organizatorului menţionat la Art.1.4, cel mai târziu până la 
termenul limită de depunere a ofertelor precizat la Art.1.8. Ofertele depuse la o altă adresă a 
organizatorului procedurii decât cea stabilită în anunţul sau invitaţia de participare ori care sunt 
primite, de către organizatorul procedurii, după expirarea termenului limită pentru depunere, se 
returnează nedeschise. 

Vânzătorul are dreptul de a decala data limită pentru depunerea ofertei, caz în care 
organizatorul va comunica noua dată limită, în scris, tuturor societăţilor care au achiziţionat un 
exemplar din documentaţia de licitaţie. 
 

Art. 9. Modificare şi retragerea ofertelor 
9.1. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta şi documentele care 

însoţesc oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o 
solicitare scrisă în acest sens. 

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu 
prevederile de la Art.2, cu amendamentul că, pe plicul exterior, se va marca, în mod obligatoriu, şi 
inscripţia “MODIFICĂRI”. 

9.2. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care 
însoţesc oferta, după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii 
acestuia de la licitaţie. 
 

Art. 10. Desfăşurarea licitaţiei 
Adjudecarea se poate face şi dacă a fost depusă o singură ofertă şi aceasta îndeplineşte toate condiţiile din 

documentaţie, cu condiţia ca preţul oferit să se încadreze în limita preţului minim acceptat de organizator, conform prevederilor 
Art.10.6.1. 

10.1. Preambulul licitaţiei – faza de calificare 
 10.1.1. La data şi ora anunţate pentru deschiderea licitaţiei, la sediul SC CASA SA Bacău 
vor fi prezenţi membrii comisiei de licitaţie, ofertanţii sau reprezentanţii acestora, în baza 
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documentelor de împuternicire şi, după caz, experţi; ofertanţii care s-au înscris pentru a participa la 
licitaţie, dar nu sunt prezenţi la data şi ora stabilite, vor pierde dreptul de a  participa la licitaţie. 

10.1.2. Comisia analizează documentele de calificare ale ofertanţilor. În prezenţa ofertanţilor, 
se anunţă rezultatele calificării: admis sau respins. 
 10.1.3. Eliminarea din procedură, respectiv declararea unui ofertant ca respins, se poate face 
în următoarele cazuri: 

a) ofertantul nu a depus documentele de calificare solicitate sau acestea nu îndeplinesc 
condiţiile prevăzute în documentaţie; 

b) informaţiile furnizate au fost false sau inexacte; 
c) comisia de licitaţie formulează solicitări de clarificare a documentelor depuse, iar 

ofertantul nu transmite, în perioada precizată, clarificările solicitate sau acestea nu 
corespund cerinţelor din documentaţie. 

d) ofertantul nu a constituit garanția de participare prevăzută în documentația licitației; 
 10.2. Propunerile financiare se deschid numai pentru acei ofertanţi care au fost declaraţi 

admişi în urma analizei documentelor de calificare.   
10.3. În situaţia în care există un singur ofertant calificat, comisia de analiză are dreptul de a 

solicita ofertantului îmbunătăţirea propunerii financiare depuse în plic închis, acesta putând fi 
declarat câştigător conform art. 10.6.1. 

10.4. În cazul în care există cel puţin doi ofertanţi calificaţi, procedura va continua cu 
stabilirea preţului final, printr-o şedinţă de licitaţie cu strigare. 

Dacă un ofertant nu este prezent la această etapă a procedurii, pentru întocmirea 
clasamentului final se va lua în considerare propunerea financiară iniţială a ofertantului respectiv. 

10.4.1. Şedinţa de licitaţie cu strigare 
În vederea desfăşurării şedinţei de licitaţie cu strigare, participanţii vor primi un număr de 

ordine, în ordinea cronologică a înscrierii la procedură, valabil pentru identificarea ofertanţilor până 
la faza finală de adjudecare. 

 
Faza I a  şedinţei de licitaţie cu strigare 
10.4.2. Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă: 
- numele participanţilor şi numărul de ordine asociat acestora; 
- cel mai mare preţ oferit, care devine preţul de pornire al şedinţei de licitaţie cu strigare; 
- pasul de rotunjire (dacă este cazul), pasul principal (1.000 EUR) şi pasul de rezervă (500 
EUR). 
Pasul principal şi pasul de rezervă pot fi modificaţi în timpul şedinţei de licitaţie de către 

preşedintele comisiei, în situaţia în care paşii anunţaţi anterior conduc la trenarea nejustificată a 
şedinţei de licitaţie cu strigare. 

 
Faza a II-a a şedinţei de licitaţie cu strigare 
10.4.3. În situaţia în care, în urma anunţării preţului de pornire al licitaţiei cu strigare, se 

constată că există unul sau mai mulţi ofertanţi care nu acceptă acest preţ, preşedintele comisiei va 
suspenda desfăşurarea etapei de strigare, solicitând acestor ofertanţi îmbunătăţirea în scris a ofertei 
de preţ iniţiale. Preţurile îmbunătăţite nu pot fi mai mici decât preţul de pornire anunţat de 
preşedintele comisiei sau egale cu acesta. 

După primirea preţurilor îmbunătăţite, licitaţia cu strigare va continua cu ofertanţii care au 
acceptat preţul de pornire. 
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10.4.4. Participanţii îşi vor formula oferta, la preţul anunţat de coordonatorul de şedinţă, prin 
ridicarea numărului de ring, iar coordonatorul de şedinţă va consemna şi va anunţa cu voce tare, în 
ordinea cronologică a ridicării, numerele de ring ale participanţilor care s-au angajat la preţul 
anunţat. 

Atunci când mai mulţi participanţi formulează oferte la preţul anunţat anterior, coordonatorul 
de şedinţă măreşte preţul cu pasul fixat şi îl anunţă; majorarea succesivă a preţului anunţat anterior 
se realizează până în momentul în care un singur participant licitează la preţul anunţat. În cazul în 
care la un anumit pas, un ofertant nu licitează, prin ridicarea numărului de ring, acesta nu mai poate 
să reintre în licitaţie la paşii următori, rămânând, în funcţie de opţiunea Comisiei de licitaţie, cu 
statut de rezervă. 

Atunci când la ultimul preţ anunţat se ridică un singur număr de ring, după o aşteptare de 
aproximativ 5 secunde, coordonatorul de şedinţă anunţă "o dată"; după ce aşteaptă încă aproximativ 
5 secunde, anunţă "de două ori" şi, după o nouă aşteptare de aproximativ 5 secunde, anunţă 
"adjudecat" şi numărul  de ring al ofertantului, însoţind anunţurile cu o lovitură de ciocan. 

Dacă în  perioada de aşteptare, se mai angajează la ultimul preţ anunţat unul sau mai mulţi 
participanţi, licitaţia continuă, prin majorarea preţului cu pasul fixat. 

În cazul în care la un anumit preţ anunţat nu se angajează nici un participant, deşi la preţul 
anterior au licitat cel puţin doi, coordonatorul de şedinţă procedează la trei strigări consecutive ale 
preţului, la intervale de aproximativ 5 secunde, iar în final anunţă continuarea licitaţiei, prin 
majorarea preţului anterior cu pasul de rezervă. 

În cazul în care la ultimul pas anunţat se angajează un singur ofertant, acesta va fi declarat 
câştigător al licitaţiei cu strigare. 

În cazul în care la un anumit preţ, obţinut prin majorarea cu pasul de rezervă, nu se angajează 
nici un participant, coordonatorul de şedinţă va anunţa încheierea licitaţiei la preţul anterior. În 
această situaţie, preşedintele comisiei va solicita ofertanţilor aflaţi la egalitate o nouă propunere 
financiară în plic închis, caz în care va fi declarat câştigător ofertantul a cărui nouă propunere 
financiară are preţul cel mai mare. În cazul în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei va 
identifica dintre participanţii care s-au angajat la preţul pasului anterior, pe cel care s-a înscris 
primul la procedură, respectiv cel care are cel mai mic număr de ring, desemnându-l câştigătorul 
licitaţiei cu strigare. 
 

10.5. Statutul de rezervă 
Comisia de licitaţie stabileşte statutul de rezervă, pentru participanţi, în conformitate cu 

ultimele preţuri oferite, dacă preţurile acestea se încadrează în limita minimului acceptat de către 
organizator. 

Statutul de rezervă îi permite unui ofertant să semneze contractul de vânzare-cumpărare în 
cazul în care cel a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare nu semnează contractul de vânzare-
cumpărare sau decade din dreptul de a semna acest contract; statutul de rezervă se păstrează până la 
semnarea, de către ofertantul declarat câştigător al licitaţiei, a contractului de vânzare-cumpărare şi 
până la executarea obligaţiilor de plată asumate. 
 
 10.6. Adjudecarea licitaţiei   
 10.6.1. Va fi declarat câştigător al licitaţiei ofertantul care, în urma desfăşurării etapelor de 
licitaţie, a oferit cel mai mare preţ, cu condiţia ca acesta să se încadreze în limita preţului acceptat de 
organizator. 

10.6.2. La sfârşitul şedinţei, preşedintele comisiei va nominaliza participanţii cu statut de 
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rezervă, informându-i asupra acestui aspect. 
 Nominalizările vor privi numai pe acei participanţi care au fost acceptaţi cu statut de rezervă 
de către organizatorul licitaţiei, în ordinea descrescătoare a preţurilor oferite. 

10.6.3. În situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare nu se poate atribui, organizatorul 
poate decide fie repetarea la o dată ulterioară, fie încheierea fără adjudecare a procedurii de vânzare. 

10.6.4. În urma desfăşurării procedurii, comisia de licitaţie întocmeşte o hotărâre în care vor 
fi menţionate elementele principale ale acesteia. Această hotărâre va fi semnată de către membrii 
comisiei de licitaţie şi de reprezentanţii ofertanţilor. 
 

10.7. Restituirea garanţiilor de participare la licitaţie 
10.7.1. În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea 

contractului de vânzare-cumpărare în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de licitaţie, în 
termenul prevăzut, la preţul de adjudecare, de neexecutarea obligaţiilor de plată asumate, acesta va 
pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma adjudecării 
licitaţiei. 

10.7.2. Garanţia pentru participare se va returna de către organizator numai după 
comunicarea deciziei finale asupra procedurii, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare, pe baza 
cererii depuse în acest sens de către ofertant. 

10.7.3. Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca 
fiind câştigătoare, se va returna de către organizator numai după semnarea contractului de vânzare-
cumpărare şi executarea obligaţiilor de plată asumate. Garanţia pentru participare, constituită de 
ofertanţii admişi cu statut de rezervă, se va returna de către organizator numai după semnarea 
contractului de vânzare-cumpărare de către câştigătorul licitaţiei şi executarea obligaţiilor de plată 
asumate. 

Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original, de 
către ofertant, la sediul organizatorului (Formularul 4.3), cu precizarea valorii de restituit, a 
contului şi băncii societăţii, precum şi a numărului şi denumirii licitației. Restituirea garanţiei de 
participare se face în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la 
sediul organizatorului, cu condiția îndeplinirii prevederilor din Documentația licitației. 
 

Art.11. Elemente aferente licitaţiei,  privind contractul de vânzare - cumpărare 
 11.1. Condiţiile generale de contractare sunt prezentate în ANEXA”A” la prezenta 
Documentaţie. 

11.2. Termenul de semnare a contractului de vânzare - cumpărare este de maxim 10 (zece) 
zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului procedurii, sub sancţiunea pierderii dreptului de a mai 
angaja contractul și pierderea garanției de participare. 

 Procedurile de preluare a activului vor începe numai după semnarea contractului de vânzare-
cumpărare. 
 

Art.12. Anunţarea licitaţiei. 
 SC CASA SA ca organizator, va face publică licitaţia prin: 

- afişare la sediul său din Str. Pictor Aman, Nr. 94C, Bacău; 
- publicare într-un ziar local și un ziar central; 
- publicare pe site-ul societății; 
- transmiterea de invitații de participare la principalele agenții imobiliare 
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Art. 13. Contestaţii, litigii 
13.1. Eventualele contestaţii privind desfăşurarea procedurii se vor depune la Comisia de 

licitaţie, în scris, în termen de 30 de minute de la comunicarea rezultatului procedurii, dar nu mai 
mult de 7 zile de la comunicarea rezultatului procedurii, considerat termen de decădere. 
 13.2. Atât procedura, cât şi contractul de vânzare – cumpărare, sunt supuse dispoziţiilor 
Legii Române. 
 13.3. Clauza compromisorie 

Orice divergenţe apărute între părţi după înregistrarea ofertei şi a documentelor care însoţesc 
oferta în vederea participării la procedură, decurgând din sau în legătură cu prezenta documentaţie, 
inclusiv cu aplicarea prevederilor acesteia va fi supusă spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial 
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Județului Bacău. 

Prin părţi, în contextul prezentului articol, se înţelege, pe de o parte, organizatorul, dacă este 
cazul, organizatorul procedurii, iar pe de altă parte, orice societate participantă a cărei ofertă şi 
documente care însoţesc oferta au fost înregistrate de organizator în vederea participării la 
procedură.   
 

Art.14. Precizări finale 
14.1. Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate 
 Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor 

documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.  
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de licitaţie nu angajează din 

partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau 
legale şi nu înlătură  răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.  

14.2. Organizatorul şi comisia de licitaţie au obligaţia de a respecta caracterul confidenţial al 
informaţiilor şi documentelor prezentate de către ofertanţi şi a căror dezvăluire ar putea să aducă 
atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. 

14.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula licitaţia în timpul desfăşurării ei, dacă 
preţul oferit este mai mic decât preţul minim acceptat de organizator, în care caz nu va fi declarat 
nici un câştigător, anunţându-se o nouă licitaţie. 

Anularea licitaţiei se poate face numai după ce ofertanţii şi-au formulat ultima ofertă de preţ 
şi înainte ca preşedintele comisiei de licitaţie să fi declarat vreun câştigător. 

14.4. Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a organizatorului procedurii faţă de 
ofertanţi. 

14.5. Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial în faţa comisiei de licitaţie de o singură 
persoană, care va putea avea un singur însoţitor. 

Preşedintele comisiei de licitaţie are dreptul, să dispună evacuarea din sală a participanţilor, a însoţitorilor acestora sau 
a spectatorilor, care prin comportamentul lor împiedică buna desfăşurare a procedurii. 
   

* 
*      * 

Prezenta  Documentaţie are caracter obligatoriu, iar nerespectarea ei de către participanţii la 
procedură atrage excluderea acestora. 

Prezenta Documentaţie este elaborată de către SC CASA SA Bacău.  
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ANEXA A  
 

= CAIETUL DE PREZENTARE = 



 

APROBAT, 
Administrator Unic 

Cosmin Gabriel BUZNEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIET DE PREZENTARE 
 

Spațiu comercial format din parter + demisol, 
în suprafață construită de 303,29 mp 

situat în municipiul Bacău, strada Calea Mărășești nr. 4, scara D, 
județul Bacău 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                               
 
 
A. DATE PRIVIND OFERTA DE VANZARE 

 
 

I. PREZENTAREA ACTIVULUI  SUPUS VANZARII 
 

 
1. Amplasament: municipiul Bacău, strada Calea Mărășești nr. 4, scara D, județul 

Bacău 
 

2. Situaţia juridică a activului:  proprietate S.C. CASA S.A. Bacău, care nu este 
afectată de nici un drept de gaj sau de ipoteca. 

 
3. Fisa  de prezentare a activului:  

 
Denumire: Spațiu comercial format din parter + demisol, în suprafață construită de 
303,29 mp, cu numerele cadastrale 252/D;0;1/2 respectiv 252/D;-1;1, înscris în cartea 
funciară 60190-C1-U30 respectiv 60190-C1-U31 a UAT Bacău, cu proprietar S.C. 
CASA S.A. în cotă de 1/1, conform documentelor OCPI Bacău anexate. 
 
Descriere: Activul supus analizei constă într-un spațiu comercial, situat în zona 
ultracentrală a municipiului Bacău, pe Str. Mărășești nr. 4., sc. D, la subsolul și 
parterul unui bloc de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, dat în folosință în anul 
1960. 
 
Spațiul are o suprafață construită desfășurată de 303,29 mp din care 129,82 mp la 
subsol și 173,47 mp la parter. Suprafața utilă / închiriabilă totală este de 260,12 mp 
din care 105,76 mp la subsol și 154,36 mp la parter. 
 
Structura imobilului este din stâlpi și grinzi din beton armat cu închideri din zidărie de 
cărămidă, compartimentările interioare sunt din zidărie de cărămidă și pereți din 
rigips, tâmplăria exterioară este din PVC cu geam termoizolant. La parter, înălțimea 
spațiului este de 3,30 m la planșee și de 2,80 m la tavanul casetat. 
 
Finisajele spațiului sunt de nivel mediu, cu pardoseli din gresie glazurată, mochetă de 
trafic greu, tavane false cu spoturi și lămpi fluorescente, zugrăveli din var lavabil. 
 
Imobilul dispune de toate utilitățile (energie electrică, branșament de gaze naturale, 
centrală termică proprie, apă, canalizare). 
 
 
 
 
 



 
 

 
Zona în care este localizată proprietatea este ultracentrală, între Primăria și 
Prefectura Bacău, concentrând o activitate comercială semnificativă și având o foarte 
bună notorietate comercială și imobiliară, amplasamentul în cadrul zonei remarcându-
se prin: 

 individualizare adecvată cu fațadă accesibilă; 

 acces direct la strada principală (Str. Mărășești); 

 posibilități de parcare în spatele clădirii; 

 aspect favorabil al vecinătăților; 

 accesul în spațiu se poate face atât prin față cât și prin spate; 
 

4. Starea activului la data scoaterii la vanzare: 
Activul ce face obiectul vânzării poate fi consultat la adresa specificată în prezenta 
documentație, accesul la acesta fiind liber. Conform Adresei Primăriei municipiului 
Bacău nr. 4969/26.06.2015 imobilul în care se situează spațiul comercial oferit spre 
vânzare prezintă pericol public, este încadrat în clasa I de risc seismic și este 
nominalizat în Programul de acțiuni pe anul 2015 pentru proiectarea și execuția 
lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate cu spații 
comerciale la parter, aprobat prin HG nr. 227/02.04.2015. 
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ANEXA B 
 
 

FORMULARE 
 

Anexa B conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei 
de licitaţie examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.  

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de vânzare are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în 
continuare, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.  
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DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE 
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FORMULAR A 

 
CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE 

Nr. ______ / _____________ 
 

1. Denumirea completă a ofertantului ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
2.  Sediul ofertantului (adresa completă) ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

telefon …………………………………… fax …………………………………… 

 
3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi 

cod unic de înregistrare sau CNP după caz) ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 
4.  Contul (cod IBAN) şi banca unde are deschis cont ofertantul ………………………   

……………………………………………………………………………………… 

 
5.  Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea organizatorului, în 

data de ………………………, astfel: 

- Scrisoare de garanţie bancară nr. …………………………………… emisă de 

 …………………………………………………………………………………  

- Ordin de plată nr. ……………………………………………………………… 
 
6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la licitaţie 

…………………………………………………………………………………… 

  
7. Contravaloarea Documentaţiei de licitaţie s-a achitat cu chitanţa nr. 

…………………………………………………………………………………… 
 
8. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentației de licitație ca, în cazul 
adjudecării procedurii: 

a) Să ne prezentăm la licitație, conform calendarului publicat de către organizator, chiar 
dacă am depus toate documentele în vederea participării; 

b) Să nu revocăm oferta după data limită de depunere a acesteia, înainte de atribuirea 
contractului; 
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c) să încheiem, cu  CASA S.A., contractul de vânzare-cumpărare, în cel mult 10 (zece) 
zile de la adjudecarea licitației; În cazul neîndeplinirii unui angajament din cele 
prevăzute mai sus am luat la cunoștință că vom decade din drepturile câștigate în 
urma adjudecării licitației şi consemnate în Hotărârea de adjudecare a licitației şi, 
totodată, garanția depusă în vederea participării la procedură va fi reținută și încasată 
de către organizator. 

 
9. Am luat cunoştinţă şi ne obligăm să respectăm prevederile din Documentaţie conform 
cărora orice divergenţe apărute între părţi după înregistrarea ofertei şi a documentelor care 
însoţesc oferta în vederea participării la procedură, decurgând din sau în legătură cu prezenta 
documentaţie, inclusiv cu aplicarea prevederilor acesteia va fi supusă spre soluţionare Curţii 
de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bacău. 
Prin părţi, în contextul prezentului articol, se înţelege, pe de o parte, ordonatorul, dacă este 
cazul, organizatorul procedurii, iar pe de altă parte, orice societate participantă a cărei ofertă 
şi documente care însoţesc oferta au fost înregistrate de organizator în vederea participării la 
procedură. 
 
10.  Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea 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. 
 
11. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de licitaţie şi ale tuturor actelor 
ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în 
conformitate cu acestea. 
 
12. Cererea a fost înregistrată la SC CASA SA Bacău sub nr. ………………… din data de 

…………………………… .   

                       ___________________________ 

 (Nume, prenume) 
  

___________________________ 
 (Funcţie)  

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR C 

 
ÎMPUTERNICIRE 

 
Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în 

……………………………………………………………………………………………, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, 
atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………………………………, în 
calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe 
………………………………………………, domiciliat în ……………………………… 
…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP 
…………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având 
funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. 
……………………, organizată de SC CASA SA Bacău în scopul atribuirii contractului de 
………………………………………………………………………………… . 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi 
obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele 
rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii; 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de licitaţie în 
timpul desfăşurării procedurii; 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 

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

    Data                   Denumirea mandantului 
 
……………        S.C. ………...………………………… 
  

                                                                                reprezentată legal prin 

                                                             ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (Funcţie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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BANCA FORMULAR 4 
________________________________________     
(denumire, sediu, telefon, fax) 

  
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR. ____________ 
pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de vânzare-cumpărare 

a spațiului comercial situat în municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 4, parter+subsol, 
proprietatea CASA S.A. 

 
 
 
 

În cazul în care ofertantul __________________________________________ a înaintat 
CASA S.A. Bacău oferta sa, datată _____________, în vederea participării la procedura de licitație 
pentru atribuire a contractului de vânzare-cumpărare a spațiului comercial situat în municipiul 
Bacău, str. Mărășești nr. 4, parter+subsol, proprietatea CASA S.A, vă facem cunoscut că noi 
____________________________________ garantăm în favoarea CASA S.A., pentru suma de 
________________________, sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere 
scrisă şi fără altă procedură, în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare: 

- nu se prezintă la licitație, deşi a depus toate documentele în vederea participării; 
- revocă oferta după data limită de depunere a acesteia, înainte de atribuirea contractului; 
- revocă oferta după atribuirea contractului, fiind declarat câştigătorul licitaţiei sau fiind 

admis cu statut de rezervă; 
- fiind declarat câştigătorul licitaţiei, nu semnează contractul de vânzare-cumpărare în 

termenul stabilit, sau nu-şi execută obligațiile asumate prin oferta sa ;  
 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________ şi devine nulă în 
cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant. 
  

Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea CASA S.A., 
cu acordul prealabil al ofertantului. 
  

Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie, nu s-a primit la 
ghişeele băncii, din partea CASA S.A., nici o cerere scrisă de executare, în strictă conformitate cu 
termenii şi condiţiile specificate mai sus, această scrisoare de garanţie bancară devine, în mod 
automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită. 

 
___________________________________ 

(denumirea băncii) 
 

Director, 
  



SC CASA SA 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOCUMENTE DE CALIFICARE 



SC CASA SA 

 

FORMULAR  B1 
 
 
OFERTANT 
…………………………… 
(denumire) 

 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

 1. Subsemnatul ………………………………………, reprezentant împuternicit al 
.…………………………………………………………………………………………… 
(denumirea şi sediul ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că: 
- nu ne aflăm în nici una din situaţiile prevăzute la Art.4.1.1, lit. a), b), c) din Instrucţiuni 
pentru ofertanţi 

 2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că ordonatorul şi/sau organizatorul procedurii are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 
orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră precum şi experienţa, competenţa 
şi resursele de care dispunem. 

 3. Subsemnatul autorizez, prin prezenta, orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ordonatorului 
şi/sau organizatorului procedurii, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 

 4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………… (se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei). 
 
Data completării: …………… 

 
 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (Funcţie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)



SC CASA SA 

 
 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 

FORMULAR D 
OFERTANT 
…………………………… 
(denumire) 
 
 
 

CAPACITATEA FINANCIARĂ A OFERTANTULUI 
 
 
 

Date financiare conform bilanţului încheiat la data ………………………… 
 
 
1. Activ total:         – lei – 
 din care 
 - active circulante: 
 
2. Pasiv total: 
 din care 
 - obligaţii către terţi: 
 - credite bancare: 
 
3. Venituri totale: 
 
4. Cheltuieli totale: 
 
5. Profit brut: 
 
 

 
 
 

 
___________________________ 

 (Nume, prenume) 
  

___________________________ 
 (Funcţie)  

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)



SC CASA SA 

 
FORMULAR D1 

 
OFERTANT 
…………………………… 
(denumire) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CAPACITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
 
 

 
Subsemnatul ........................................................................................, domiciliat în 

.............................................................................., posesor al documentului de identitate  

.............................., CNP ........................... declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 
din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals, că dispun de resursele necesare achizționării 
activului „Spațiu comercial format din parter + demisol, în suprafață construită de 303,29 mp, 
situat în municipiul Bacău, strada Calea Mărășești nr. 4, scara D, județul Bacău” care face 
obiectul prezentei proceduri. 
 
 
 
Data completării: …………… 

   
___________________________ 

 (Nume, prenume) 
  

___________________________ 
 (Funcţie)  

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
  



SC CASA SA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROPUNERE FINANCIARĂ 



SC CASA SA 

 
FORMULAR  3 

OFERTANT 
…………………………… 
(denumire) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

de cumpărare 
 
 Către:  S.C. CASA S.A. Bacău 

Str. Pictor Aman, Nr. 94C, Bacău 
 
 
 1. Examinând Documentaţia de licitaţie, subscrisa ………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
(denumirea ofertantului), în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţie, 
oferim preţul de ............................................................ EURO (exclusiv TVA) 

 

 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să achităm prețul 
activului în perioada convenită cu vânzătorul activului. 

 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
……………………………………………………………………… (durata în litere şi cifre) zile, 
respectiv până la data de …………………… (data), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate 
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de vânzare-cumpărare, această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
 
 
Data completării: …………… 
Nume, prenume: ………………………………. 
Semnătura …………………………… în calitate de ……………………………………………, 
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………… 
……………………………………………………………………… (denumire ofertant).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SC CASA SA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTE DOCUMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SC CASA SA 

 
FORMULAR 4.3 

 
OFERTANT 
_______________________________ 
(denumire) 

 
CERERE  

de restituire a garanţiei de participare 
 
 
Către: S.C. CASA S.A. 
 
Subscrisa/Subsemnatul, ________________________________________, cu 

sediul/domiciliul în ___________________________________________________________, 
solicităm prin prezenta restituirea garanției, în valoare de 70.000 (șaptezecemii) lei, constituită în  
vederea participării la licitația privind ”Vânzarea spațiului comercial situat în municipiul Bacău, str. 
Mărășești nr. 4, parter + subsol” de către _____________________________________________, 
prin: 

 Scrisoare de garanţie bancară nr. _____________________________ emisă de 

_____________________________________________________________________ 

 Ordin de plată nr: _______________________________ 

 Alte forme de constituire, respectiv 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Restituirea garanției de participare se va face în contul societăţii/personal, cod IBAN 
______________________, deschis la _____________________________________. 

 
Vă mulţumim, 

 
Data completării: _____________________ 
 

___________________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
________________________________ 

 (Funcţie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 
Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original la sediul CASA S.A. - precizat la 
Art 1.4 din Instrucţiuni pentru ofertanţi.  
 




