
Operator economic                                Formularul 1 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
  
     SCRISOARE DE INAINTARE 
 
    CATRE 
     ____________________________ 
     (denumirea autoritatii contractante)  
 
 

Ca urmare a invitatiei de participare nr............din....................(ziua/luna/anul)privind 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 
___________________________________________(denumirea achizitei publice) 
noi............................................................................................(denumirea/numele 
ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:  

- Coletul sigilat si marcat in mod vizibil , continand in original : 
a)Documentele de calificare 
b) Propunerea tehnica 
c) Propunerea financiara  

 
 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele  
 
 
 
Data completarii  
 
 
 
     OPERATOR ECONOMIC 
     ......................................... 
     (semnatura autorizata)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular  nr.2 
 
OPERATOR ECONOMIC        
____________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 
 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 
împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și 
sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals 
în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele 
infracţiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 
prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -
185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 
a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 
finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 
a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al 
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere 

act:126692%2041995418
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%2065402602
act:56971%2063695762
act:56971%2063697832
act:126692%2096797768


de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii 
așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat , subcontractantului cat si tertului sustinator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       Formular  nr.3 
 
OPERATOR ECONOMIC        
____________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165  DIN LEGEA 98/2016 
 
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant/ 
împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și 
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propia raspundere, sub sanctiunea 
excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca un ne 
aflam in situatia prevazuta la art 165 din Legea nr 98/2016, privind achizitiile publice , 
respectiv ca un am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor 
la bugetul general consolidat.  
 
Subsemnatul/a declar ca in formatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  
 
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________________(se 
precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)  
 
 
 
 
 
Data completarii  
 
 
  
      Operator economic  
      …………………….. 
      (semnatura autorizata)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  OPERATOR ECONOMIC       Formular 4 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART  167 DIN LEGEA 98/2016 
 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 
împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și 
sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de 
____________________________________________ pentru achiziţia de 
__________________________________________________, cod CPV 
_____________________, la data de ____________________ organizată de 
_______________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie 
răspundere că: 

 
Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 
98/2016, respectiv:  
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale 
autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar 
autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, 
cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura 
în cauză; 

f)  nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o 
distorsionare a concurenţei; 

g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în 
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al 
unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 
comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem 
în măsură să prezentăm documentele justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, să obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje 
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii 
eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante 
privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea 
acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul 
operator economic.  



Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Operator economic, 

_________________ 
                                                                                                                             (semnătura 
autorizată 
Data completarii  
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat , subcontractantului cat si tertului sustinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  OPERATOR ECONOMIC        Formular 5 
  ____________________ 
   (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 
 
1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 
împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și 
sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de 
____________________________________________, declar pe proprie răspundere, 
următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea 
contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, 
declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură. 
 
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 
 
Musat Marian- primar, Gavrila Dorin- viceprimar (presedinte comisia de evaluare)  Ghizuroiu 

Gheorghe-secretar (membru comisia de evaluare) ,Arghir Fanel- consilier local, ,Lal Milica- 

consilier local,Sontica Sorinel- consilier local,Maracineanu Aurel- consilier local,Ichim Ghiorghita- 

consilier local,Untea Petrica- consilier local,Stemate Ionel- consilier local,Basceanu Siviu Manuel 

consilier local, Untea Marius – contabil ( membru comisia de evaluare),Mircea Gheorghe-referent 

(membru supleani in comisia de evaluare), Surugiu Culita- referent (membru supleant in comisia de 

evaluare) 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
2. Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul 
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom 
fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în 
vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016. 
 
3. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
   
Data completarii                                                                                                                           
Operator economic, 

_________________ 
(semnatura autorizată) 

 



 
FORMULARUL nr. 6 

Operator economic 
......................... 
(denumirea) 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

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

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
………………………………………………....... (denumirea/numele ofertantului) ne 
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai 
sus mentionată, să livram ...................... pentru suma de .................................. 
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia 
bunurilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma 
în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)  
 

2. Subsemnatul/subsemnaţii declarăm că:  
 
a. Am examinat conţinutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la 
solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în 
totalitate, fără nicio rezervă sau restricţie;  
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de 
____________ [introduceţi numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, 
respectiv până la data de ________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne obligatorie pentru 
noi şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.  
c. Am înţeles și am acceptat prevederile legislaţiei achiziţiilor publice aplicabile acestei 
proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerinţe referitoare la forma, conţinutul, 
instrucţiunile, stipulările și condiţiile incluse în invitaţia/anunţul de participare și 
documentaţia de atribuire. Invitaţia/Anunţul de participare și documentaţia de atribuire au 
fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost 
pregătită luând în considerare toate acestea.  
d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și 
nu vom întreprinde nicio acţiune și/sau inacţiune în scopul de a restricţiona concurenţa.  
 
3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livram 
bunurille, conform graficului .  
4. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziţie publică, ne 
angajăm să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile 
documentaţiei de atribuire, în procent de ..........% din valoarea contractului, astfel:  

 
 



(se bifează opţiunea corespunzătoare)  
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)  
|_| depunem ofertă alternativă.  
|_| nu depunem ofertă alternativă.  
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.  
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
ofertă primită.  
 
Data........................................                               
...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură), 
              
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ..........................................................................    
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXA 1  LA FORMULARULUI DE OFERTA 
 
 
 

1.  Valoarea maximă a lucrarilor executate de subcontractant (% 
din preţul total ofertat) 

 

2.  Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma.............. 
şi este în cuantum de: ................ 
Forma de constituire a garanţiei de bună execuţie nu va putea 
fi modificată pe toată perioada derulării contractului, respectiv 
până la recepţia finală a lucrărilor. 

 

3.  Termenul de executie al lucrarilor (de la semnarea 
contractului) in luni 

 

4.  Perioada de garanţie  tehnica (luni calendaristice)  

5.  Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la 
data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data 
începerii execuţiei) 

 

6.  Durata de mobilizare in vederea constatarii avariilor 
/defectiunilor semnalate de AC  in perioada de garantie – (in 
zile) 

 

7.  Durata de remediere a defectiunilor aparatute in perioada de 
garantie  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Operator economic       FORMULAR 7 
......................... 
(denumirea) 

 
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE 
MEDIU, SOCIAL SI CU PRIVIRE LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE 

INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE.  
 
 

 
 
 
Subsemnatul/a………………………………………………………………………………………
…(nume, prenume) , reprezentant legal /imputernicit 
al……………………………………………………………..(denumirea/numele si 
sediul/adresa candidatului/ofertantului) in calitate de ofertant la procedura 
…………………………………………………………..cod CPV …………………..organizata 
de autoritatea contractanta …………………………………………..9numele autoritatii 
contractante), declar pe propria raspundere, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de toate 
obligatiile referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de 
munca pentru activitatile ce se vor desfasura pe parcursul indeplinirii contractului de 
furnizare , in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr 319/2006, 
Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului si ale 
celorlalte reglementari aplicabile.  
 
 
 
 
Data         Operator economic 
.......................      .................................. 
        (semnatura autorizata)  


