
FORMULARUL NR. 1 
 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Contul si banca: 
5*. Telefon: 
      Fax: 
      E-mail: 
6. Certificatul de inmatriculare/ document de inregistrare _______________________ 
                             (numărul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________ 
                                 (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
___________________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
9. Principala piaţa a afacerilor: 
 
 
Semnatura si numele în clar:  …...................................... 
(persoana/persoanele autorizate sa semneze din partea Ofertantului) 
Data .…................……………. 
 
 
 

Atenţie! Datele de contact se vor folosi pentru eventualele clarificări adresate ofertantului 
de către comisia de evaluare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARUL NR. 2 
 
OPERATOR ECONOMIC                                         
_____________________                                                 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 

 
Subsemnatul,___________________________ reprezentant împuternicit al 

___________________________________, (denumirea/numele şi 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 ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, 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, infracţiuni 
împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, traficul și exploatarea 
persoanelor vulnerabile, fraudă si/sau spălare de bani.   
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. 
Totodată, declar că am luat la cunoștinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul penal 
referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unuiporgan sau instituţii de stat ori unei 
alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 
potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia făcută servește pentru producerea acelei consecinţe, se 
pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”  
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului: ........................... 
Numele și prenumele semnatarului: ........................... 
Capacitatea de semnătură: ........................ 
Data: ....................... 
 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul 
ofertantului. 
Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de 
reprezentantul său legal. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

FORMULARUL NR. 3 
OPERATOR ECONOMIC                                         



_____________________                                                 
    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..............................................................., declar pe 
propria răspundere, în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura pentru atribuirea 
contractului ............................., sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm 
în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
respectiv căîn ultimii 3 ani: 
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 ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi 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 ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
f) participarea anterioară a mea la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus la o distorsionare a 
concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 
g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 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 m-am făcut vinovat 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, nu am prezentat aceste informaţii sau nu sunt în măsură să prezint  
documentele justificative solicitate; 
i) nu am  încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin 
informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 
atribuire sau a furnizat dinneglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra 
deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului 
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 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 şi sunt de acord cu excluderea din 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie.  
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului: ........................... 
Numele și prenumele semnatarului: ........................... 
Capacitatea de semnătură: ........................ 
Data: ....................... 

FORMULARUL NR. 4 
 



OPERATOR ECONOMIC                                         
_____________________                                                 
    (denumirea/numele) 

 
Declaraţie privind conflictul de interese 

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

- persoană juridică), în calitate de ofertant pentru achiziţia de 
........................................................................... (se inserează, după caz, denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV), declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din 
procedură si sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,că nu mă aflu în situaţiile prevăzute 
la art. 60 din Legea nr. 98/2016privind achiziţiile publice. 

 
 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. 

Totodată, declar că am luat la cunoștinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul 
penal referitor la: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unuiporgan sau instituţii de stat 
ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declaratia făcută servește pentru producerea acelei 
consecinţe, se pedepsește cu închisoarea de la 3luni la 2 ani sau cu amendă” 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului: ........................... 
Numele și prenumele semnatarului: ........................... 
Capacitatea de semnătură: ........................ 
Data: ....................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FORMULARUL NR. 5 
 
OPERATOR ECONOMIC                                   
_____________________                                                 
 
 
 
Catre:  
Referinţa dvs: <Nr. invitaţie de participare şi titlul proiectului > 

 
 

FORMULAR  DE OFERTĂ 
 
Stimată doamnă / Stimate domn, 

1. Examinând documentele transmise de autoritatea contractantă, subsemnaţii, 
………………………….reprezentanţi ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentele mai sus menţionate, să 
prestăm/furnizăm ………………….................………. pentru suma de _________________ RON 
(.... lei/ bucată) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (19%) în cuantum de ____________. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 
la termenele prevăzute în invitaţia de participare. 

3. Ne angajam să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ____ (______) zile, 
respectiv pana la data de ______________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Transmitem alăturat următoarele: oferta sigilată/nesigilata, marcată în mod vizibil, conţinând 
un exemplar original în limba română, al ofertei şi al documentelor care însoţesc oferta. 

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 
vor constitui un contract angajant intre noi. 

6. Precizăm  
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta 
separat,    marcat în mod clar "alternativă"; 

         |_|  nu depunem ofertă alternativă. 
          (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 

 
 
Data completării           

…………………               
          

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 

 
 
 

 


