
 



 



ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
 
..................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 
 

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 
 
 

1 Valoarea lucrarilor executate  
2 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat) 
 

3 Garanţia   de   bună   execuţie   va   fi   constituită   sub 
forma........................ 
în cuantum de : 

 

4 Perioada de garanţie de bună execuţie 
(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 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 

semnării contractului) 

 

7 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la 
termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia 
să fie realizată) 

 

8 Limita maximă a penalizărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

9 Limita minimă a asigurărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

10 Perioada   medie   de   remediere   a   defectelor   (zile 

calendaristice) 
 

11 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare 
(garanţii, avansuri ) 

 

 

..................................................... 
(semnătura autorizată) 

 
L.S. 



FORMULARUL NR.3 

 

Operator Economic 
 

 

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN 

LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 
 

Subsemnatul ,  reprezentant  împuternicit  al 

  , 
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) 

în calitate de ofertant 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 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) 



FORMULARUL NR.4 

 

Operator Economic 
 

 

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN 

LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 
Subsemnatul , reprezentant imputernicit al 

  , (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

in calitate de (candidat/ofertant/ofertant asocial ter)  susfinator al 

candidatului/ofertantului        ) la procedura de 

  pentru achizitia de 

   , cod CPV , la data 

de organizata de  (denumirea autoritatii contractante), 

declar pe proprie raspundere ca: 

 

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016. 
2. 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, 
 

 

(semnatura autorizată) 



 

 

 

 

FORMULAR NR. 5 

 
 

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 60 DIN LEGEA 98/2016 
 

 

 
Subsemnatul ,  reprezentant  împuternicit  al 

  _, (denumirea/numele și 

sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura simplificată, declar pe proprie 

răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică 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 : 
dr. ing. Ungureanu Gheorghe Adrian- Primar, Bogdan Laurentiu Lucian – secretar, ec. Toma Rodica, ec. Al-

Niti Elena- Compartiment Finante, Contabilitate, Tanase Marian sef formatie muncitori,, Papuc Irina- 

responsabil achizitii 

Consilieri : Boeru Petre, Constantin Claudiu, Dumitru Mariana, Grozea Petre-Gabriel, Iorga Maria-Sanda, 

Nitulescu Aurica, Stoica Stefan-Tudor, Tanase Elena-Magdalena, Topala Cristina-Elena, Topala Romeo, 

Rosi Cristina, Vasile Cristian, Vrabie Virgil, Popescu Adriana 

 

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, 

 
 

(semnatura autorizată) 



FORMULAR NR. 6 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 

Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume] 

Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume] 

Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume] 

 
 

Declarație privind conflictul de interese 
 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 
 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 
 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 
 

 
Procedura de atribuirea a Contractului pentru [introduceți denumirea contractului], 

anunț de participare   [introduceți nr. anunțului de participare]. 
 
 

În legătură cu informațiile prezentate în cadrul Fișei de date a achiziției a Documentației de atribuire aferentă procedurii 

identificate mai sus, subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................. [numele, adresa 

Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător], declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunea excluderii Ofertantului din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice că în calitate de 

participant la această procedură,   [numele Ofertantului individual/membru al 

asocierii/subcontractantului/terțului susținător] nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în sensul articolului 59 din 

Legea nr. 98/2016. 
 
 

Atașez la prezenta declarație informații relevante pentru verificarea potențialei situații de conflict de interese, după cum 

urmează: 

i. Lista cu membrii Consiliului de Administrație [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
 

ii. Lista cu membrii organului de conducere [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
 

iii. Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
 

iv. Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital [introduceți numele 1, numele 

2 etc.] 
 

Semnătură 
 

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele operatorului economic în calitate de Ofertant individual/membru 

al asocierii/subcontractant/terț susținător] 



 


