
 

 

 
 

MODELE FORMULARE 

 

 

 

Formularul nr. 1-Declaraţ ie pr ivind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164  din 

Legea nr.98/2016;  

Formularul nr. 2  -Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 d in 

Legea nr.98/2016;  

Formularul nr. 3 - Declaraţ ie  pr ivind neîncadrarea în s ituaţ iile  prevăzute la  art . 

167 din Legea nr.98/2016;  

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

60 din Legea nr. 98/2016; 

Formularul nr. 5 -Formular de o fertă ,  înso țit  de centralizatorul de preţur i;  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

Formularul nr. 1 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

  DECLARAŢIE  

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

privind achizițiile publice 

 

 

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

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

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că în ultimii 5 ani 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. 18^1 - 

18^5 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. 

 

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. 



 

 

 

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

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

(semnătură autorizată şi ştampila) 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator , dacă este 

cazul. 

 

 

 

Formularul nr. 2 

 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE  

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

privind achizițiile publice 

 

 

 

 

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

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură că mi-am îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, 

taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare în România*; 

 

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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

 

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

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

         Operator economic, 

                                                   

…………………………. 

            

    (semnătura autorizată) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator, dacă este 

cazul. 

 

* sau în ţara în care este stabilit .............. 

 

 

 

 

Formularul nr. 3 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

DECLARAŢIE  

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

privind achizițiile publice 

 

 

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

.......................................................................,         

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură, că în ultimii 3 ani: 

    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 mă  aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii; 

    c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi 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 aceasta procedura ; 

    e) nu mă aflu într-o situaţie 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 concurenţei; 

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

nici unui contract de achiziţii publice și nu a încetat anticipat niciun contract, nu am plătit 

daune-interese și nici nu am primit alte sancţiuni comparabile; 

    h) nu m-am făcut vinovat 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, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în 

măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

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

să obţin informaţii confidenţiale care să-mi confere avantaje nejustificate în cadrul procedurii 

de atribuire și nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate cu influenţă semnificativă 

asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea mea din vreo procedura de 

atribuire, selectarea mea, sau să-mi fie atribuit vreun contract de achiziţie publică. 

 

 

Operator economic   

  …………………………. 

      (nume şi functie persoana autorizata )

        

 ………………………………………. 

      (semnatura persoană autorizata şi stampila ) 

 

 

 

 
A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator , dacă este 

cazul. 

 
Formularul nr. 4 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 
 
 

 

 

DECLARAŢIE 

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 achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 
declaraţii, următoarele: 

   a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al Ministerului Mediului; 

   b) nu sunt 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 al Ministerului Mediului; 

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

într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe 
parcursul procesului de evaluare;  

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

supervizare şi/sau nu am 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 Ministerului Mediului, implicate în procedura de atribuire;  

   e) nu am 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 Ministerului Mediului, implicate în procedura de 

atribuire.  
 

2. Subsemnatul/a………………………….…. 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. 

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 declaraţiilor, 
situaţiilor şi 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 Ministerului Mediului, cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

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

 

 
Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
 

 

 

 
 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator , dacă este 

cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul  nr. 5 
 
OFERTANTUL 

_______________ 

(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Către: ……………………………………………………………… 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Domnilor, 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai 

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

                             (denumirea/numele ofertantului) 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, 

să executăm ………………………………. ……………………………….  

 (denumirea lucrării) 

pentru suma de………….lei, exclusiv TVA.  

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

executăm lucrările care fac obiectul contractului. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ (...................) zile, respectiv 

până la data de ……………, si ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi  

                                     (ziua/luna/anul)  

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această 

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

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

5. Alături de oferta de bază: 

|_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 

ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 

|  | nu depunem oferta alternativă. 

(se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, 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. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau 

orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

 

 

 

Data        /       / 

 _____________________ , în calitate de ____________________________ , legal autorizat să 

(semnătura) 
semnez oferta pentru şi în numele________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

 

 
 

Data _____/_____/_____ 
 

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru 
           (numele pers autoriz)                             (  functia )                                                                

 

şi în numele ____________________________________. 

(denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 


