
                                                                                                                           FORMULAR 1 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE 

privind respectarea obligațiilor din domeniile 

mediului, social şi al relațiilor de muncă conform art. 51 din Legea 98/2016 

 

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

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

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procesul de realizare a achiziţiei şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, că ne angajăm să prestăm 

…………………………….. (denumirea serviciilor care urmează a fi prestate) cu respectarea 

regulilor obligatorii din domeniile mediului, social şi al relațiilor de muncă. 

               De asemenea, declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ținut cont de  

obligațiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru 

îndeplinirea acestor obligaţii. 

 

 

Data: ...../…../…… 

 

…………………………....,   

în calitate de .............................,  

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

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

                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR 2 

 

DECLARAŢIE 

privind conflictul de interese pentru ofertanți /candidați/ofertanţi asociaţi/ 

subcontractanţi/terți susținători, conform art. 59 și art.60  

din legea 98/2016 privind achizițiile publice 

 

1. Subsemnatul/a_____________________________________________________ în calitate de 

_______________________________ (ofertant/candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ 

susţinător), la procedura având ca obiect ___________________________ în temeiul art. 59 din 

Legea 98/2016  privind achizițiile publice, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 

declaraţii si a excluderii din procedura de atribuire, ca nu ma incadrez in niciuna din situatiile 

prevazute la art.60 din Legea cu privire la conflictul de interese , cum ar fi: 

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. (2). În sensul dispoziţiilor lit. 

d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor 

acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel 

puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

2. Subsemnatul/a__________________________________ declar că voi informa imediat autoritatea 

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 

contractului de achiziţie publică. 

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 documentelor 

care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ____________________ (denumirea şi 

adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 

noastră. 

Data completării:          Operator economic, 

__________________ 

          (semnătura autorizată) 



ANEXA 1    

FORMULAR 2 
  

LISTA 

cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității în ceea ce privește organizarea, derularea 

și finalizarea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect:  

________________________________________________________ 

 

 

1. FLIUNDRA IONEL (primar),  

2. NEAGOE MIHAI (viceprimar),  

3. SZINATOVICI DAN (secretar general), 

4. CÎRSTOLOVEAN NĂDĂLIN ZEFIR (contabil șef), 

5. CAUTIȘ ADINA MIHAELA (control financiar preventiv),  

6. LEAH TEONA COSMINA (control financiar preventiv),  

7. BÎZNA LILIANA (consilier juridic),  

8. CRISTEA ADRIAN (inspector investiții),  

9. DANCIU DORIN (referent de specialitate investiții),  

10. NICUȘAN VIORICA (inspector investiții), 

11. CARSTOLOVEANU MIHAELA (inspector), 

12.       BESHARA ANDREEA (referent),  

13.       VORNICU SORIN (inspector). 

14.       RACOVIȚĂ IULIA-CRISTINA - Consilier Achiziții Publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAR 3 
 

 
  OPERATOR ECONOMIC 
  ……………………………. 
        (denumirea/ numele) 

 
 
 

Declaraţie pe proprie răspundere  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167  

din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice 
 
 
 
 

 
Subsemnatul ..............................................................................................................,  

                                                       (denumirea/ numele şi sediul/ adresa operatorului economic) 

în calitate de ofertant la achiziţia de  ………………………………..…………………………. 
                                                                            (denumirea achiziţiei publice) 

organizată de Primăria Orașului Ghimbav, 
 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 
164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice cu completările și 
modificările ulterioare.  
  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. 
 
 
      Data completării ...................... 
 
 
 
 

Operator economic, 
................................... 
(semnatura autorizată) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR 4 
 

     OFERTANTUL 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
 

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

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand Anunțul de publicitate nr. ____________________________________, subsemnatii, 

reprezentanti ai ofertantului _________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

                                                   (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse în anunțul mai sus mentionat, sa prestăm serviciile de ,, Dezafectare 

si reparare de echipamente a locurilor de joacă şi de agrement din Orasul Ghimbav ”,  

pentru suma totală de ___________________________________ lei fără TVA, la care se adaugă TVA 

                                           (suma in litere si in cifre) 

 în valoare de   ______________________ lei, platibila dupa receptia serviciilor, defalcată  pentru 

                           (suma in litere si in cifre) 

fiecare locație în parte după cum urmează:  

a) Loc de joaca Fabricii : - pentru suma de __________________________________ lei fără TVA, la care  

                                                                     (suma in litere si in cifre) 

se adaugă TVA în valoare de   ____________________________ lei, 

                                                   (suma in litere si in cifre) 

                            

b) Loc joaca Fagarasului : - pentru suma de ______________________________ lei fără TVA, la care  

                                                                            (suma in litere si in cifre) 

se adaugă TVA în valoare de   ____________________________ lei,  

                                                   (suma in litere si in cifre) 

 

c)Loc de joaca Hermann Oberth, - pentru suma de ______________________________________ lei  

                                                                                      (suma in litere si in cifre) 

fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de   ____________________________ lei,  

                                                                                 (suma in litere si in cifre) 

                                                                   

                         

d) Loc de joaca Centru CETATE, - pentru suma de ______________________________________ lei  

                                                                                      (suma in litere si in cifre) 

fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de   ____________________________ lei,  

                                                                                 (suma in litere si in cifre) 

e) Loc de joaca Morii - pentru suma de ______________________________________ lei  

                                                                                      (suma in litere si in cifre) 

fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de   ____________________________ lei,  

                                                                                 (suma in litere si in cifre) 

f) Loc de joaca Florilor - pentru suma de ______________________________________ lei  

                                                                                      (suma in litere si in cifre) 

fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de   ____________________________ lei,  

                                                                                 (suma in litere si in cifre) 

 

 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam documentațiile 

în termen de 60 de zile de la data ordinului de începere. 

 



 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 

        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 

     _ 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 

marcat in mod clar "alternativa"; 

     _ 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

7. Intelegem 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) 


