
OPERATOR ECONOMIC Formular 1 

 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul  ___________________________________________  , reprezentant împuternicit al 

 _____________________________________________ , (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de _________________________________________________ (candidai/ofertant/ofertant 

asociat/teri susţinător al candidatului/ofertantului ________________________ ) declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 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. 181-18 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 răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al societăţii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul 

excluderii aşa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016. 

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. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Operator economic, 



   

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                      Formular 2 

 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ŞI 167 DIN LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul  ________________________________________________ , reprezentant împuternicit al 

 ____________________________________________ , (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de _________________________________________________  (candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ   susţinător   al   candidatului/ofertantului__________________________ )       la   procedura de 

 _______________________________________________  pentru achiziţia de 

 _____________________________________________________ , cod CPV  _________________________ , la 

data de  _______________________  organizată de  ___________________________  (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe proprie răspundere că: 

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat 

aşa cum aceste obligaţii sunt definite de art. 165, alin. (1) şi art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016. 

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016, respectiv: 

 

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice 

mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor 

obligaţii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei 

autorităţi administrative; 

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

procedura în cauză; 

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

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

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

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

încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 

comparabile; 

h) nu ne facem vinovaţi de 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, am prezentat 

aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative solicitate; 

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

informaţii confidenţiale care ne-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 a unui operator 

economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către 

respectivul operator economic. 

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. 

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

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Operator economic, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC         Formular 3 

  ____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 

 

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în 

calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului__________________________ la procedura de 

____________________________________________, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând 

prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin 

funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, 

declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură. 

 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi 

finalizarea procedurii de atribuire: 

- Judecător Carmen Adriana Domocos – Preşedinte Tribunalul Bihor; 

- Marioara Iuhas – managerul economic Tribunalul Bihor; 

- Florica Tamas – viza CFP 

- Mirela Popa – consilier juridic  

- Daniela Handrea – responsabil achiziţii publice 

- Florian Hulea – presedinte comisie evaluare oferte 

- Popa Mirela – membru comisie evaluare oferte 

- Sorin Belenesi - membru comisie evaluare oferte.  

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. 

2. Subsemnatul ___________________ 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, având 

în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016. 

 

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. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

   

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

          FORMULAR 4 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 

SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

 

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

                           (denumirea/numele şi sediul/adresa 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, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................................................... cu privire la orice 

aspect tehnic și  

 (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) 

financiar în legătura cu activitatea noastră.  

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………. 

                                (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

               

 

Nr. 

Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează 

a fi subcontractante 

Acord subcontractor cu 

specimen de semnatură 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Operator, 

………… ………………. 

(semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

          FORMULAR 5 

 

 

 

 

OFERTANTUL....................................... (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

DECLARATIE 

PRIVIND SANATATE IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al 

……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe 

parcursul indeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de 

protectie a muncii, care sunt în vigoare în Romania. 

 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la 

conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 

 

 

 

Data :…………… 

 

 

 

 

OFERTANTUL....................................                    

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

           FORMULAR 6 

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA 

 

 

     OFERTANTUL 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

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

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

 

1.Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_______________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerințele 

      (denumirea/numele ofertantului) 

cuprinse în documentația mai sus mentionată, să prestăm ____________________________,                                                                                                                             

                                           (denumirea serviciilor) 

la următorul tarif : 

 ……………………………… lei fără TVA, respectiv …………… lei cu TVA inclus (prețul ofertat). 

 

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câștigătoare, sa prestăm serviciile in conformitate 

cu Caietul de Sarcini 

 

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. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită căștigătoare, vor constitui un contract angajant intre 

noi. 

 

5. Nu depunem oferta alternativa. 

 

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. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnatura) 

 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului 

 

OFERTANTUL, 

                                             ____________________ 

                                               (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

          FORMULAR 7 

 

_______________________ 

(denumire emitent garanție) 

 

 

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE 

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică 

 

 

 

Către ___________________________________________ 

(denumirea autorității contractante şi adresa completă) 

 

 

Având în vedere procedura ________________________ pentru atribuirea  __________________.......... 

(denumirea contractului), noi ___________________ (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la 

_____________ (adresa emitentului), ne obligăm irevocabil  față de  ____________ (denumirea autorității 

contractante): 

 

 

Sa onorăm necondiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a ___.............__ din 

valoarea estimată a contractului, adică suma de…….. lei  RON  (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca 

aceasta să aibă obligația de a-şi motiva cererea respectivă, în situația în care autoritatea contractantă declară că 

suma cerută de ea si datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situațiile 

de la literele a) – c) de mai jos (cazul garanției care se execută necondiționat conform art.37 din H.G. nr. 395/2016); 

 

a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a 

acesteia; 

 

b) oferta sa fiind stabilită caştigătoare, ofertantul ___________________ (denumirea/numele) a refuzat să 

semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei; 

 

c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a 

ofertei și oricum nu mai târziu de 5 zile de la data semnării contractului. 

 

Prezenta garanție este valabilă până la data de ______________. 

 

În cazul în care părțile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice 

unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obține acordul nostru prealabil, în caz 

contrar prezenta scrisoare de garanție îşi pierde valabilitatea. 

Legea aplicabilă prezentei garanții de participare este legea română.  

Competente să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de participare sunt instanțele 

judecătoreşti din România. 

 

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

 

Parafată de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________  

(semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanție de participare) 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

FORMULAR 8 

 

 

MODEL  

IMPUTERNICIRE 

 

 

Subscrisa………………………………………………………………………………………….…, cu sediul în 

…………………………………………………………………………………………………..., înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin 

……………………………………………, în calitate de ……………………………………………, împuternicim prin 

prezenta pe ……………………………………, domiciliat în ……………………………… 

…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………, eliberat 

de …………………………, la data de …………, având funcţia de …………………………………, să ne reprezinte la 

procedura nr. ……………………, organizată de Tribunalul Bihor in calitate de autoritate contractanta în scopul 

atribuirii contractului având ca obiect „………………………………………………………………..”,  

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma 

desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele 

şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, 

carte de identitate, paşaport).  

  

Data                                                      Denumirea mandantului……………  

                                                               S.C ……………………….. 

                reprezentată legal prin ___________________________ 

(Nume,prenume)                          

___________________________ 

                                                                                      (Funcţie) 

                                                                        ___________________________ 

                                                                        (Semnătura autorizată şi ştampila)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

FORMULAR 9 

       

 

OFERTANTUL....................................... 

 (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE 

Privind respectarea art. 51 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al 

……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de 

obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă în conformitate cu prevederile art.51 alin (1) 

din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, 

 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile 

de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 

 

 

 

Data …………… 

 

 

 

 

OFERTANTUL.................................... 

(denumirea/numele) 

 

Semnatura autorizata 

 

 

 

 

 


