


























































Formular A.  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

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

Subsemnatul, ........................................................................................ ...................., reprezentant 

împuternicit al ...................................................................................... (denumirea operatorului 

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant  asociat/terţ   susţinător  al   

candidatului/ofertantului    ............................................................... declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la 

art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea Ia 

activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, infracţiuni împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, traficul şi exploatarea persoanelor 

vulnerabile, fraudă şi/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. 

Inţeleg 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 cunoştinţă de prevederile art. 26 "Falsul în declaraţii" din 

Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ 

sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută 

serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă." 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  
Numele şi prenumele semnatarului ...............  
Capacitate 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 
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OPERATOR ECONOMIC         Formular nr. B 
 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 alin (1)  din Legea nr.   

                                                            98/2016 

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

al ...................................................................................................    (denumirea   operatorului   

economic)   în   calitate   de   candidat/ofertant/ofertant/asociat/terţ    susţinător    al    

candidatului/ofertantului     .................................................... ,    la    procedura    de 

 ....................................  (Se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului având ca 

obiect...................................................... organizată     de      (denumirea     autorităţii 

contractante) declar pe propria răspundere că nu mă afiu în vreuna din situaţiile prevăzute 

la ari. 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv în ultimii 3 

ani: 

a) ................................................  (denumirea operatorului economic) nu a încălcat 

obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016; 

b) ................................................ (denumirea operatorului economic) nu se află în 

procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii; 

c) ................................................. (denumirea operatorului economic) nu a comis o abatere 

profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea; 

d)  ...............................................  (denumirea operatorului economic) nu a încheiat cu alţi 

operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză; 

e)................................................ (denumirea operatorului economic) nu se află într-o 

situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) ................................................ (denumirea operatorului economic) nu a participat 

anterior la pregătirea procedurii de atribuire; 

g)  ............................................... (denumirea operatorului economic) nu şi a 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 
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concesiune încheiate anterior, având drept consecinţă încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h)  ...............................................  (denumirea operatorului economic) nu este în situaţia în 

care să prezinte declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 

autorităţii contractante; 

i) ................................................ (denumirea operatorului economic) nu a încercat să 

influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante. 

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

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicila, 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 cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din 

Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ 

sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută 

serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă." 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  

Numele şi prenumele semnatarului  .............  

Capacitate de semnătură  .............  

Dala  ............  

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 
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OPERATOR ECONOMIC         Formular nr. C 
  _____________________  
     (denumire/nume) 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE  
referitoare la neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 

 
 

 
Subsemnatul(a) ................................................................................ în calitate de 

ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru 
atribuirea contractului având ca obiect...................................................... organizată     de      
(denumirea     autorităţii contractante)  declar că nu mi-am încălcat obligaţiile privind 
plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data 
solicitată. 

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

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale referitoare la falsul în declaraţii. 
 
 
 
    Data completării: ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
…………………………. 
(semnătura autorizată ) 
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Formular  D 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

Declaraţie privind conflictul de interese 

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

(denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic) declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice. 

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii certificat constatator 

eliberat de Ministerul Justiţiei - oficiul registrului comerţului (sau echivalent în cazul 

persoanelor juridice străine) [sau] extras din Registrul acţionarilor, certificate de 

administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni, din care să rezulte că nu am acţionari 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrul a inclusiv sau care se 

află în relaţii comerciale cu persoanele nominalizate în fişa de date a achiziţiei "Situaţia 

personală a candidatului sau ofertantului". 

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, ori e documente doveditoare de care dispun. 

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din 

Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ 

sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută 

serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă", 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  

Numele şi prenumele semnatarului ...............  

Capacitate de semnătură  ..............  

Data  
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Formularul E 

 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
____________________________ 
    (denumirea/numele) 

 
INFORMATII GENERALE 

 
1. Denumirea/numele: ______________________. 

2. Codul fiscal: ________________________. 

3. Adresa sediului central: _______________________________. 

4. Telefon: __________________________. 
              Fax: __________________________. 
              Telex: __________________________. 
              E-mail: __________________________. 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:________________________  
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________. 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
_____________ _______________________ (adrese complete, telefon/telex/fax, 
certificate de inmatriculare/inregistrare). 

8. Principala piata a afacerilor: __________________________________. 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Anul 
Cifra de afaceri anuala la 

31.12 
(mii lei RON) 

Cifra de afaceri anuala 
la 31.12 

(echivalent EURO) 
   
   
   

Media anuala   
 

Candidat/ofertant, 

___________________________ 
(semnatura autorizata) 
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Formular  F 
 
OPERATOR  ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................................................,  
                               (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg 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. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..................... 
                                                                                                 (denumirea si adresa autorităţii contractante)        
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………… 
                                                                                (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
                  
          Operator economic, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                               
               (semnatura autorizată ) 
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Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului 
*)  

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

0 1  2 3 4 5 6 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 

 

       

              
 

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

               (semnatura autorizată) 
 

 
 
 
________ 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant 
conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 

 



 
 

OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
    Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si  
              (denumirea/numele ofertantului) 
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestam _________________ 
                                                                                                               (denumirea produselor) 
pentru suma de ________________________ lei, procent de______ la care se adauga taxa pe 
valoarea adaugata în 

               (suma în litere si în cifre)                 
valoare de ______________________ lei. 
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile pe 
toata perioada de executia a obiectivului Modificare traseu conducta apa oras Rovinari.                   
                                (perioada în litere si în cifre) 
 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________ 
    (durata în litere si în cifre)                                                                  (ziua/luna/anul) 
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 

 5. Alaturi de oferta de baza: 
    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 

oferta separat, marcat în mod clar "alternativa"; 
    |_|  nu depunem oferta alternativa. 
          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 
constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de 
atribuire. 

    7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi. 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
              (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului)

 



 
FORMULARUL H 

 
 
 
 

 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

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

  
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare apărut/aparută în 

SEAP/Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr ...... din ................................... 
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 
...................................................................... ................................................... (denumirea 
contractului de achiziţie publică), noi ............................................................................................... 
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

1.Documentul ............................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind 
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 

2.coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 
....... copii: 

a)oferta; 
b)documentele care însoţesc oferta. 

 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 
Data completării ................................ 
Cu stimă, 
 
 

 
Operator economic, 

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

OPERATOR ECONOMIC 
............................. 

(denumirea/numele) 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
nr. .........../ ............ 
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