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Formular nr. 1 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul ____________________________________________ (denumirea / 

numele si sediu/adresa operatorului economic ) în calitate de ________________ al 
Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Tert sustinator la procedura 
de atribuire _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________ declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca că nu mă incadrez in nici una din următoarele situaţii prevazute la art. 59 si art 60 
alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv: 
- Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
- Nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori 
mă aflu într-o altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 
parcursul procesului de evaluare; 
- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire; 
- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 
contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
Persoanele din cadrul Comisiei de selecție/evaluare a ofertelor pentru lucrările de reparații și 
investiții sunt următoarele: 
1. Prof. Hacman Gabriel - director adjunct - Președinte, 2. Adm. financiar Senegeac Aurora -  
Responsabil comisie, 3. Adm. Choleva Constantin – Membru, 4. Laborant Irimescu Liliana – 
Membru. 

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. 
    De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 



 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________. 
(denumire/nume operator economic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 2 

 
  OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________,                                                      
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai 
multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant 
în cadrul unei alte oferte.   
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. 
  
 
 
    Data completării ...................... 
 

 
Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular  nr.3 

      Operator economic 

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

      (denumirea/numele) 

 

 

 

Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor 

 către bugetul de stat și către bugetul local 

(aferente pentru luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a 
ofertelor) 

 

 Subsemnatul, ........................................................................................................................... , 

având funcția de .............................................................................................. în cadrul 

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

(denumirea operatorului economic) , declar pe propria răspundere că pentru societatea pe care o 

reprezint nu are datorii scadente în luna ................................. la bugetul de stat și la bugetul local. 

  

 

 

Data completării: ..................................... 

Operator economic, 

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

(numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului) 

 

 

 

 

 



Formular  nr.4 

 

   Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
 
Subsemnatul(a).................................................. (se inserează numele operatorului 

economic - persoană juridică), în calitate de ofertant /candidat/ concurent la procedura de 
......................... (se menţionează procedura) pentru achiziţia de 
........................................................................... (se inserează, după caz, denumirea 

produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (se inserează data), 
organizată de ................................................ (se inserează numele autorităţii contractante), 
declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, 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; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la 
data solicitată.................; 

c1)  in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea 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 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. 
 

Operator economic, 

…………………………. 

(semnătura autorizată ) 



          

Formular nr. 5 

   Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 
INFORMAŢII GENERALE 

 

1. Denumirea / numele operatorului 
economic:................................................................................................... 
2. Cod fiscal : ............................................. Atribut fiscal : ................. 
3. Adresa sediului central : localitatea .......................................................................... , 
judeţ / sector ............................................................. , ţara................................................... 
,strada .......................................................................... , nr. .............. , bloc ............. , scara 
............... , etaj .............. , apt. ................ , cod poştal ................................... 
4. Telefon : .................................................. Fax : .................................................. 
Mobil : ............................................... (cu nominalizarea persoanei de contact) 
.......................................................................... 
E-mail : ......................................................... Web : ......................................................          
5. Certificat de înmatriculare / înregistrare : 
......................................................................................................... 

( număr, data şi locul înmatriculării / înregistrării ) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii (Activităţi CAEN pentru care există autorizare 

conform Statutului) : 
................................................................................................................................................. 

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

certificate de inmatriculare/inregistrare) : 
………...................................................................................................................…… 

8. Principala piaţă a afacerilor: 
…………………………................………….............................................................. 

9. Cont IBAN nr :     RO …......… TREZ ……….........………. deschis la Trezoreria 
………………………………… 

 

Data completării: ..................................... 

Operator economic, 

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

(numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului) 

 

 

 

 



Formular nr. 6 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 
OFERTĂ 

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

 
 

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din 
Caietul de Sarcini, subsemnatul/subsemnații, reprezentanți ai Ofertantului 
.....................................................................................................................................................
. [denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm 
contractul___________________________________________________________________
_ [introduceți denumirea contractului] să demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările 
specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu 
propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, după cum reies din 
propunerea noastră financiară.  
Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim 
un preț total de ______________________________________________________________ 
[introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA,  plătibilă 
după recepţialucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de 
___________________________________________________________________________
_ [introduceți suma în cifre și litere și moneda].  
2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:  
a. Am examinat conținutul 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 restricție;  
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de 
____________ [introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv 
până la data de ____________[ziua/luna/anul] și oferta va rămâne obligatorie pentru noi şi 
că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.  
c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei 
proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, 
instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de participare și 
documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare și documentația 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 acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.  
3. 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. 



4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau 
orice ofertă primită. 
 

Data:.......................................... 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 

Operator economic 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 


