








































 

 

 

 

MODELE FORMULARE 

 

 

 

Formularul nr. 1 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din 

Legea nr. 98/2016; 

Formularul nr. 2 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din 

Legea nr. 98/2016; 

Formularul nr. 3 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din 

Legea nr. 98/2016; 

Formularul nr. 4 - Declarație privind evitarea conflictului de interese conform art. 59 și 

art. 60 din Legea nr. 98/2016; 

Formularul nr. 5 - Declarație privind principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani; 

Formularul nr. 6 - Formular de ofertă; 

Formularul nr. 7  - Scrisoare de înaintare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 1 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

  DECLARAȚIE  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016  

privind achizițiile publice 

 

 

 

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

............................................................................., (denumirea/numele și sediul/adresa 

operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din 

procedură, că în ultimii 5 ani nu am  fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 

instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

    a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

    b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție 

prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și 

sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

    c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de 

art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau 

de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 și art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 

privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările 

ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației 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 

și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire 

și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 

finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

    f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din 

Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 



 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor 

financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 

 

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

 

 

Data completării...................... Operator economic, 

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

(semnătură autorizată și ștampila) 

 

 

 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant și 

terțul susținător, dacă este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 2 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

DECLARAȚIE  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr.98/2016  

privind achizițiile publice 

 

 

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

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria 

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură că mi-am îndeplinit obligațiile 

privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în România*; 

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

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

 

         Operator economic, 

                                                  …………………………. 

           (semnătura autorizată) 

 

 

 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant și 

terțul susținător, dacă este cazul. 

 

* sau în țara în care este stabilit .............. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 3 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016  

privind achizițiile publice 

 

 

 

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

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria 

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură, că în ultimii 3 ani: 

    a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale 

autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații; 

    b) nu mă  aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară 

sau în încetarea activității; 

    c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, 

iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă 

adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități 

administrative; 

    d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea 

concurenței în cadrul sau în legătură cu aceasta procedură; 

    e) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu 

această procedură; 

    f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire și nu am provocat 

distorsionarea concurenței; 

    g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau 

în cadrul nici unui contract de achiziții publice și nu a încetat anticipat niciun contract, 

nu am plătit daune-interese și nici nu am primit alte sancțiuni comparabile; 

    h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la 

solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere 

sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații 

sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

    i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității 

contractante, să obțin informații confidențiale care să-mi confere avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații 

eronate cu influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind 



 

excluderea mea din vreo procedură de atribuire, selectarea mea, sau să-mi fie 

atribuit vreun contract de achiziție publică. 

 

 

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

                    Operator economic  

…………………………. 

      (nume și funcție persoană autorizată )

       ………………………………………. 

      (semnătură persoană autorizată și ștampila) 

 

 

 

 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant și 

terțul susținător, dacă este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 4 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

DECLARAȚIE 

privind evitarea conflictului de interese 

(art. 59 și 60 din Legea 98/2016) 

 

1. Subsemnatul/a………………………………………………, în calitate de 

……………………………………..…(ofertant/candidat/ofertant/asociat/subcontractant) 

la…………………………………, în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub 

sancțiunea falsului în declarații, următoarele: 

   a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris, ori a 

persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de 

supervizare al Consiliului Județean Timiș; 

   b) nu sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane 

care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare 

al Consiliului Județean Timiș; 

   c) nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, nu mă aflu într-o altă situație de natură să afecteze independența și 

imparțialitatea autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare;  

   d)  nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere 

sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care 

sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații 

comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Consiliului Județean Timiș, 

implicate în procedura de atribuire;  

   e) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 

contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în 

cadrul Consiliului Județean Timiș, implicate în procedura de atribuire.  

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat 

autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice 

punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică 

sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului 

de achiziție publică. 

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în 

fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, 

orice informații suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai 



 

Consiliului Județean Timiș, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu 

activitatea noastră. 

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, precum și 

persoanele implicate în derularea achiziției sunt: Alin-Adrian Nica - Președinte al CJ 

Timiș; Alexandru-Constantin Proteasa - Vicepreședinte al CJ Timiș; Cristian-Alin Moș - 

Vicepreședinte al CJ Timiș; Ioan-Dănuț Ardelean – Secretar general al Județului Timiș; 

Marian Constantin Vasile - Administrator Public; Marcu Marcel - Director executiv; 

Ioana-Nicoleta Pădureanu - Șef serviciu; Ninel Lupu –șef serviciu, Ionel Lungu -

consilier, Constantin Pascu-consilier, Alexandru Ioan Țucă Tămaș-consilier,  Georgeta 

Prisecaru-responsabil achiziții publice, Eva Somogyi-consilier juridic, Daniela Goia - Șef 

serviciu; Mihai-Ștefan Crista - Șef serviciu; 

  

 

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

 

Operator economic, 

_________________ 

     (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formularul nr. 5 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

 

DECLARAȚIE  

PRIVIND PRINCIPALELE  SERVICII SIMILARE PRESTATE  ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

Subsemnatul ____________________ [numele în clar al persoanei autorizate], 

reprezentant al ________________________________ [denumirea/numele și 

sediul/adresa operatorului economic] declar pe propria răspundere, sub sancțiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul, _______________________ declar că informațiile furnizate sunt 

complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul 

de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor 

care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din 

prezenta declarație. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, 

alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai 

__________________________ [denumirea și adresa autorității contractante] cu privire 

la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Prezenta declarație este valabilă până la data de __________________ [se 

precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei] 

 

Contract 

 

Titlul contractului 

 

 

Nume 

Prestator  

 

Țara 

 

Valoarea 

finală totală  

a 

contractului 

(RON) 

 

Proporția 

derulată 

de 

ofertant 

(%) 

 

Calitatea 

ofertantului 

 

Numele / 

denumirea 

clientului 

 

Originea 

finanțării 

 

Date 

(început 

/sfârșit) 

 

Numele 

partenerilor 

dacă este 

cazul 

 

         

Descrierea detaliată a serviciilor prestate de către ofertant în cadrul contractului 

         

 

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

 

Operator economic, 

_________________ 



 

(semnătura autorizată) 

 

Formularul  nr. 6 

OFERTANTUL 

_______________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: ……………………………………………………………… 

(denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 

Domnilor, 

 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai 

ofertantului ………………………………………………............................, ne oferim ca, în 

                             (denumirea/numele ofertantului) 

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, 

să prestăm serviciile pentru suma de………………….lei, exclusiv TVA, respectiv 

...........................lei, cu TVA.  

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să 

prestăm serviciile în termenul convenit. 

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șaizeci) 

zile, respectiv până la data de ……………, si ea va ramâne obligatorie pentru noi și 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această 

ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta 

noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

4. Alături de oferta de bază: 

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 

ofertă separat, marcat în mod clar „alternativăˮ; 

|  | nu depunem ofertă alternativă. 

(se bifează opțiunea corespunzătoare) 

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca 

fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu 

prevederile din documentația de atribuire, respectiv prin: 

□ virament bancar 

□ instrument de garantare emis în condiţiile legii de instituție de credit sau de o societate 

de asigurări. Instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabil și să prevadă că plata garanției 

se va executa necondiționat, la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu 

privire la culpa persoanei garantate 

□ rețineri succesive 

  

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau 

orice altă ofertă pe care o puteți primi. 



 

 

Data:      /       /______ 

 

 ______________ , în calitate de _____________________ , legal autorizat să 

      (semnătura) 

semnez oferta pentru și în numele_______________________________________. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formularul nr. 7 



 

 

 

OFERTANTUL                     Înregistrat la sediul autorității contractante 

______________________     nr._________/___________         

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către _______________________________________________ 

                   (denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 

 

 

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră privind achiziția pentru atribuirea contractului   

de servicii, noi ____________________________ 

(denumirea contractului de achiziție publică)            (denumirea/numele ofertantului) 

 

vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original: 

a) oferta pentru:____________________________________; 

b) documentele care însoțesc oferta. 

 

 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. 

 

 

Data completării:  _______________ 

 

        Cu stimă, 

 

Operator economic, 

 

___________________ 

(semnătură autorizată) 

 

            


