Operator economic
..........................
(denumirea/numele)

FORMULARUL 1

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 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, 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.

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.
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 şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
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,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele

FORMULARUL 2

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016
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 ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr.
98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat
obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Operator economic
….......................

FORMULARUL 3

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit
al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în
calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, declar pe
proprie răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am încălcat obliga iile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu mă aflu în procedura insolven ei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activită ii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discu ie integritatea;
d) nu am încheiat cu al i operatori economici acorduri care vizează denaturarea concuren ei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu în vreo situa ie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea
procedurii nu a condus la o distorsionare a concuren ei;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obliga iile principale ce-mi reveneau în cadrul
unui contract de achizi ii publice, al unui contract de achizi ii sectoriale sau al unui contract
de concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanc iuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declara ii false în con inutul informa iilor transmise la solicitarea
autorită ii contractante în scopul verificării absen ei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare i selec ie, am prezentat informa iile solicitate, sunt în măsură să
prezint documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influen ez în mod nelegal procesul decizional al autorită ii contractante,
să ob in informa ii confiden iale, nu am furnizat din neglijen ă informa ii eronate care pot
avea o influen ă semnificativă asupra deciziilor autorită ii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achizi ie publică/acorduluicadru către operatorul economic pe care-l reprezint.

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.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Operator economic
….......................
(denumirea/numele)

FORMULARUL 4

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr.
98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit
al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în
calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, declar pe
proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese
orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi
următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care 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;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este 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;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are 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;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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 autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea,
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din
Legea nr. 98/2016:
1. Oana Valeria ZAHARIA- Director
2. Mircea CALNEGRU – Director adjunct
3. Cristina IACOB- Contabil Șef
4. Cornelia APOSTOL - Șef Birou Achizi ii
5. Gabriela ARMAN – Birou Achizi ii
6. Francisc Atilla VAIDA – Coordonator Compartiment Conservare i Monitorizare
MFP

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

FORMULARUL nr. 5
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE privind experienţa similară
a ofertantului pentru servicii similare în ultimii 3 ani
1. Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului: _______________
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:________________________________
Adresa beneficiarului/clientului: ___________________________________________
Ţara: ________________________
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea
corespunzătoare)
.. □. contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
...□contractant asociat
...□ subcontractant
4. Valoarea contractului
exprimată în lei

5. Valoarea serviciilor prestate
de către ofertant în calitate de
asociat/subcontractant exprimată
în lei
6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare: ____.
7. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care
ofertantul
îşi
susţine
experienţa
similară:
_________________________________________.
Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI”
din NOUL COD PENAL.
Data completării,
...........................
(semnătură autorizată)

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

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, ce vor fi confirmate, la cererea
comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată
de reprezentantul său legal.

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invita iei de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea procedurii proprii de ____________________(denumire procedură) pentru
atribuirea contractului _____________________________________ (denumirea contractului
de achiziţie publică),
noi ____________________________________ (operator economic) vă transmitem alăturat
oferta societă ii noastre.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ............................

Operator economic,
........................................................
Semnatura autorizată

Formularul nr. 6
Operator economic
.........................
(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA
REGLEMENTARILOR NATIONALE DE MEDIU

Subsemnatul ______________________________________ (nume şi prenume),
reprezentant al _______________________________ (ofertant) declar pe propria răspundere
că mă angajez să execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu
reglementarile nationale de mediu si standardele UE in domeniu.

Operator economic
___________________
(semnătura autorizată)

Data:________________

FORMULARUL nr. 7
Operator economic
.........................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către .......................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să furnizăm............................................................. (denumirea produselor) pentru
suma de .................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi
în cifre, precum şi moneda ofertei), 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 prestăm
serviciile în ……….zile de la semnarea contractului
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. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
..........................................................................

Formular nr.8
Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR
REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
……………………………………….... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria răspundere, în conformitate cu art. 51 alin. 1 i 2 din Legea nr.
98/2016 privind achizi iile publice că, la elaborarea ofertei, s-a ţinut cont de obligaţiile
referitoare la respectarea condiţiilor de muncă şi a normelor de protecţia muncii şi PSI ce se
impun a fi respectate în execuţia lucrărilor.
Subsemnatul declar că ne angajăm faţă de autoritatea contractantă că, pe tot parcursul
prestării serviciilor, vor fi respectate normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare.
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 orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării: …………………
Operator economic,
...............................
(semnătură autorizată)

