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FORMULARUL nr. 1 

  
 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorității contractante                 
nr._________data___________ora_____ 

  
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 
 

Ca urmare a invitației de participare nr. ______ din ______________, la procedura simplificată 
proprie de atribuirea a contractului având ca obiect ..................., organizată de Direcția de asistență 
educațională - Voluntari, noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului 
economic) vă  transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original: 

a) oferta; 
b) documentele care însoțesc oferta. 
 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. 

 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 

                                                       (denumire/nume operator economic) 
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FORMULARUL nr. 2 
 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Terţul susţinător                                                                                       

 ____________________ 

            (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

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 în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

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. 181-185din 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, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face 
obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126692%200
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768
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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 ...................... 
 

 

Ofertant//Ofertant asociat/Terţ susţinător     

 _________________ 

 

(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă) 
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FORMULARUL nr. 3 
 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Terţul susţinător                                                               

____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

 

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 de achiziţie publică 

având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de  

................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 

răspundere că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare 

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 

 

 

Ofertant//Ofertant asociat/Terţ susţinător     

 _________________ 

 

(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă) 
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 FORMULARUL nr. 4 

 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Terţul susţinător                                                               

____________________ 

           (denumirea/numele) 

 
 

 

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

 

 

 

 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 de achiziţie publică 

având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de  

................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 

răspundere că nu mă aflu în oricare din următoarele situații prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

privind achizţiile publice. 

 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate in scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare 

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 

 

 

 

 

Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Terţ susţinător 

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

(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă) 
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Anexa a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 

 

TABEL 

CU PERSOANELE CARE DEȚIN FUNCȚII DE DECIZIE  

ÎN CADRUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi Prenume Funcţia  

1 Oprea Mariana  Director 

2 Ranete Eugenia  Contabil Sef 

3 Gheorghe Virgil  Consilier juridic 

4 Nicoleta Bajenaru Inspector de specialitate 

5 Constantin Radu Sef birou financiar contabil 

6 Matei Mariana 

Șef birou resurse umane, juridic, 

administrativ, registratura si relații 

cu publicul 
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FORMULARUL nr. 5 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

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 

mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în 

litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare 

de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, 

în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 

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

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 


