
 

 

 

Operator Economic 

(denumirea) 

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 PRIVIND 
ACHIZIŢIILE PUBLICE 

Subsemnatul  ________________________________________________________ , reprezentant împuternicit al 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

în calitate de ofertant 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 -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. 

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. 

Inteleg 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^ 

Operator Economic 

(denumirea) 

FORMULARUL NR.3 

 



FORMULARUL NR.4 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ŞI 167 DIN LEGEA 98/2016 PRIVIND 
ACHIZIŢIILE PUBLICE 
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Subsemnatul ______________________________________________ , reprezentant imputernicit al 
 ______________________________________________ , (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

in calitate de ________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asocial ter) susfmator al 

candidatului/ofertantului ____ ) la procedura de 

 _____________________________________________pentru achizitia de 

 ___________________________________________________ , cod CPV ______________________ , la data 

de ____________________ organizata de _________________________ (denumirea autoritatii contractante), 

declar pe proprie raspundere ca: 

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. 

Inteleg 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) 



 

OPERATOR ECONOMIC        FORMULAR NR. 5 

 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 
ART. 59 ŞI 60 DIN LEGEA 98/2016 

1. Subsemnatul  __________________________________________________ , reprezentant împuternicit al 

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

calitate de ofertant la procedura de  __________________________________________________ , declar pe proprie 

răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 şi 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 cadrul Autoritatii Contractante cu privire la organizarea, derularea şi 
finalizarea procedurii de atribuire sunt: 

- .... 

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. 

Operator economic, 

(semnatura autorizata)



 

Ofertant 
 ........................................  FORMULAR NR. 12 

(denumire ofertant) 

OFERTĂ 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa) 

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 executăm: 
 ......................................................................................................................................................  pentru suma de 

 ....................................... , (suma în litere şi în cifre) lei exclusiv TVA, 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 începem lucrările cât mai curând posibil după 
primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în (perioada în litere 

şi în cifre). 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  .............................  zile, (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ........................ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) 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 
„alternativăValtă 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. 
 .......... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

(denumirea/numele operatorului economic)

în calitate de 



 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

(den umirea/n umele) 

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: Fax: E-mail: 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________________  
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________________  
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________________  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

3. 

Media anuala: 

Candidat/ofertant, 

(semnatura autorizata)

  Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala 

 Anul la 31 decembrie la 31 decembrie 

  (mii lei) (echivalent euro) 

1. 

2. 



FORMULAR NR 13 

1 

Operator economic (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

conform dispoziţiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor). 

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________ , domiciliat/ă în  __________________________ , telefon 

 _________ născut/ă la data de în localitatea _____________ , Carte de identitate Seria __________ Nr.__________ , emis 

la data de __________ , de către __________________ , în calitate de Administrator/Director General al societăţii 

 ________________ , participant la achiziţia de ________________________ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea 

şi prelucrarea datelor cucaracter personal de către COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, JUDEŢUL PRAHOVA. Acestea vor fi 

folosite în cadrul procesului de achiziţie ________________________________________ . Datele nu vor fi prelucrate şi 

publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea 

consimţământului în condiţiile legii. 

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă 

oblig să informez în scris COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, JUDEŢUL PRAHOVA. 

Data completării 

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