
 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE 

 

 

 Sectiunea formulare – contine formularele destinate, pe de o parte, sa 

facilitaeze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care insotesc si, pe de 

alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea ei evaluarea rapida si corecta 

a tuturor ofertelor depuse. 

 Fiecare candidat/ ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la 

procedura de atribuire prin achizitie directa a contractului de lucrari/ produse sau 

servicii, are dreptul de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, 

completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate. 

 Formularele vor fi adaptate corespunzator specificului achizitiei si cerintelor 

din prezenta documentatie de atribuire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                            

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

INFORMATII GENERALE 

 

 

 

1. Denumirea/numele: ......................................... 

2. Codul fiscal: ...................................... 

3. Adresa sediului central: ............................. 

4. Telefon: ........................... 

Fax: ............................ 

E-mail: ................................ 

5.Cod IBAN / Bancă: 

6. IMM: ( da/nu ) : ............ 

7. Certificatul de inmatriculare/inregistrare: ................................. 

8. Obiectul de activitate, pe domenii:  

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

9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:  -  

10. Principala piata a afacerilor: ............................ 

11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

________________________________________________________________________ 

              Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala 

Anul                                la 31 decembrie                                       la 31 decembrie 

                                            (mii lei)                                                (echivalent euro) 

_________________________________________________________________________ 

 1. 

_________________________________________________________________________ 

 2. 

_________________________________________________________________________ 

 3. 

_________________________________________________________________________ 

 Media anuala: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Candidat/ofertant, 

_______________ 

(semnatura autorizata) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
FORMULAR nr. 1 

OPERATORUL ECONOMIC 

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

(denumirea/numele) 

 

OFERTĂ 

 

Către,         PRIMARIA COMUNEI SIRNA 

Comuna Sirna, sat Tariceni, nr. 165A, jud. Prahova 

 

                  

1. Examinând invitatia de participare transmisa de dvs cu nr. ..........................., subsemnaţii, reprezentanţi ai 

ofertantului ............................................................................. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executam lucrarea/ furnizam 

produsul(e)/prestăm serviciul(ile) de ......................................................................................................................, Codul 

de clasificare C.P.V.:  ........................................................................, pentru suma de ........................................, (suma 

în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrarii executate/ furnizarii produsului(lor)/ 

serviciulu(ilor) prestate, la care se adaugă TVA în valoare de .............................. (suma în litere şi în cifre, precum şi 

moneda).  

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam lucrarea/ furnizam 

produsul(e)/prestăm serviciul(ile) în ……………………………………… 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

............................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de 

............................ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia 

de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar 

„alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| 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),  

 

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............ ........................... 

(denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR nr. 2 

OPERATORUL ECONOMIC 

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

(denumirea/numele) 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

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

 

Subsemnatul, ..................................................... reprezentant împuternicit al 

........................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) în calitate 

de ................................................................... (candidat/ofertant/terț susţinător/subcontractant al 

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura aplicată de atribuire 

a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă 

aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu am fost 

condamnat prin hotărârea 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. 18^1 - 18^5 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 raspundere, sub sanciunea excluderii din procedurasi a sanctiunilor aplicate 

faptei de fals in acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, sau 

care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul societății nu face obiectul exlcuderii asa cum este 

acesta definit de art. 16, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situațiilor si 

documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum si experiența, 

competenta si resursele de care dispunem.  

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 

 

Data completării .........................  

 

............................................................ Operator economic, 

............................................................. (numele si prenumele) 

............................................................ (semnătura autorizată şi ştampila ) 

 

 

 

 

 



FORMULAR nr. 3 

OPERATORUL ECONOMIC 

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

 (denumirea/numele) 

 

 

D E C L A R A Ţ I E  

privind neîncadrarea în prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 

 

Subsemnatul, ..............................................................................  reprezentant împuternicit al 

......................................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de 

....................................................... (candidat/ofertant/terț susţinător/subcontractant al candidatului/ofertantului), la 

procedura de ..................................................................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect 

.................................................................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau 

lucrării), codul CPV ........................................., la data de ........................... ............ (zi/luna/an), organizată de 

................................................................. (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria răspundere sub 

sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:  

1) nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, asa 

cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin.(2) din Legea nr. 98/2016; 

2) Nu ma aflu in oricare dintre urmatoarele situatii prevazute de art. 167, alin.(1) din Legea nr. 98/2016, respectiv: 

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016, am respectat reglementările 

obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 

Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile 

internaţionale în aceste domenii (daca este cazul).  

b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii  

c) nu am comis nici o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea, nu am primit o decizie a 

unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative pentru asemenea abatere  

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

legătură cu procedura în cauză  

e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză 

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

g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior  

h) nu am prezentat 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, an 

prezentat informaţiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, nu am încercat să 

obţin informaţii confidenţiale care mi-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, selectarea sau atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru.  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de care dispun în scopul verificării, 

confirmării declaraţiilor şi în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.  

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 

 

Data completării .......................  

 

 

............................................................ Operator economic, 

............................................................. (numele si prenumele) 

............................................................ (semnătura autorizată şi ştampila ) 

 

 

 

 



FORMULAR nr. 4 

OPERATORUL ECONOMIC 

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

(denumirea/numele) 

 

 

Declaratie pe proprie răspundere  

privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 

 

1. Subsemnatul/a………....................................., reprezentant imputernicit al ............................................................ 

(denumirea operatorului economic), în calitate de ............................. (candidat/ ofertant individual/ofertant asociat/ 

terț susținător/subcontractant propus), la procedura de ......................................... (se menţionează procedura), declar 

pe proprie răspundere, urmatoarele: 

 - cunoscand prevederile art. 59 si art. 60 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 si componenta listei cu 

persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea 

procedurii de atribuire, declar ca societatea noastra nu se afla in situatia de a fi exclusa din procedura. 

  

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si 

finalizarea procedurii de atribuire: Primar - Sandu Valerica, Viceprimar - Dinita Marian, Secretar - Stanciu Georgiana, 

Sef Birou financiar contabil - Martin Elena Rodica, Sef BCCFRAUT – Chirita Daniel Laurentiu; Consilier achizitii 

publice – Constantin Mihaela Madalina; Consilieri locali:; Dinita Marian, Bara Petre; Dascalu Ciprian; Dinu Marian; 

Ghita Vasile; Ivascu Loredana Elena; Pirvu Ionel; Popescu Viorica; Preda Gheorghe; Radu Dumitru; Stanciu Marian; 

Tanase Silviu; Zaharia Mihai Dragos. 

 

2. Subsemnatul/a………………………………….….…. 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, avand in vedere si prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016. 

3. 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.  

 Sunsemnatul, declar ca informatiile 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. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 

 

Data completării .......................  

 

 

............................................................ Operator economic, 

............................................................. (numele si prenumele) 

............................................................ (semnătura autorizată şi ştampila ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR nr. 5 

 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

PROPUNERE TEHNICA 

 

 

- prezentat ca si document distinct - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


