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OPERATOR ECONOMIC                                                                               Formular nr. 1 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR 

REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII CÂT ȘI DIN 

DOMENIUL MEDIULUI ȘI SOCIAL 

 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                          (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

 

 

 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea 

ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și ne 

angajăm să respectăm aceste condiții pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu 

regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii respectiv din domeniile 

mediului, social și al relațiilor de muncă, care sunt în vigoare în România. Informații privind 

reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține 

de la Agentia Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/ 

guest/legislatie. 

 

 

 

 

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

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: se solicită atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât și terțului susținător. 

http://www.anpm.ro/web/


 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                               Formular nr. 2 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către ....................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

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 menţionată, să executam lucrarile aferente obiectivului investițional ” 

Lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere pe str. Oborului” pentru suma de 

............................. lei (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA în valoare de 

............................lei (suma în litere şi în cifre) suma finală fiind de .......................... lei (suma în 

litere şi în cifre) compusă din categoriile de lucrări cuprinse în anexa la prezentul formular. 
 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să realizam activitățile ce 

fac obiectul contractului în termenele precizate în graficul de execuție cuprins în propunerea 

tehnică. 
 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de__ luni (_____), 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 si prenume), în calitate de ............................................ 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele 

operatorului economic) 

 

Ofertant .......................................... (denumirea/numele operatorului economic/semnatura/stampila



ANEXA 

Formularul nr. 2 – Formular de ofertă 

 

 

 

 

 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din prețul total ofertat)  
 

2 Garanția de bună execuție va fi constituită 

sub forma.....................în cuantum de: 
 

3 
Perioada de garanție de bună execuție   

4 Altele (dacă este cazul)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic 

 ________________ 

(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

 

 



 

 

 

Formularul nr. 3                                                                                         

OPERATOR ECONOMIC                                                                               

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENT  

PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI IN CONDITIILE IMPUSE PRIN 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

 

 

 

Subsemnatul(a) ….................................................................... (denumirea, numele operatorului 

economic), in calitate de ofertant la procedura ____________________ pentru atribuirea 

contractului de executie lucrari având ca obiect Lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere pe 

str. Oborului, organizată de U.A.T Oraș Lipova, declar ca voi respecta toate condițiile impuse prin 

documentația de atribuire.  

 

În cazul în care se va constata vreo diferență între aceste condiții și propunerea tehnică sau alte 

documentații, U.A.T Oraș Lipova va avea dreptul de a decide varianta aplicabila, fara costuri 

suplimentare. 

 

 

     

 

 

 

Data completarii .....................(ziua, luna anul). 

 

Operator economic, 

................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……. ........................ (numele persoanei autorizate si semnatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul nr. 4 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                       

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea  în situaţiile de conflict de interese 

 conform prevederilor art. 59 si 60 din Legea 98/2016  
 

Subsemnatul, .......................................... reprezentant împuternicit al ......................................., în 

calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului avand ca obiect 

………………………………………. cod CPV ………………………………….., din data de 

__.__.____ (zi/luna/an), declar pe proprie răspundere, că: 
 

Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare 

şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea 

98/2016 cu persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Primăriei Orașului Lipova după cum 

urmează: 
 

 

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 

Nr. 

crt. 
Numele si prenumele 

Functia ocupata in institutie/ 

calitatea in procedura 

1 Spătar Alexandra Doris 
Responsabil achiziții publice/Președinte Comisie de 

evaluare 

2 Păulișan Gabriela 
Șef Serviciu buget, finanțe, contabilitate/Membru Comisie 

de evaluare 

3 
Olariu Căsăuțeanu Răzvan 

Nicolae 
Consilier, Serviciul Urbanism A.T. și Autorizări 

Transporturi/Membru Comisie de evaluare 

4 Suba Cristina Sorina 
Arhitect șef, Șef Serviciu Urbanism A.T. și Autorizări 

Transporturi/Membru supleant Comisie de evaluare 

7 Dodon Adrian Ovidiu 
Inspector Taxe și Impozite/Membru supleant comisie de 

evaluare 

8 Pera Florin Fabius Primarul Orașului Lipova 

9 Pop Corina Cătălina Secretarul General al Orașului Lipova 

10 Lăpădat Ioan Consilier local/Viceprimarul  Orașului Lipova 

11 Bandici Raluca Maria Consilier local 

12 Crăciun Dorel Titel Consilier local 

13 Gârbovan Gheorghe Consilier local 

14 Pandelea Gheorghe Consilier local 

15 Pop Moise Consilier local 

16 Popa Mirela Consilier local 

17 Guțiu Gianina-Irina Consilier local 

18 Boia Stelean-Ioan Consilier local 

19 Nicolae Daniela Consilier local 

20 Novăcescu Raul Consilier local 

21 Tamaș Dorin-Ciprian Consilier local 

22 Teodorescu Gabriel-Sebastian Consilier local 

22 Backin Bernhard Peter Consilier local 

23 Lupulescu Ciprian Consilier local 

24 Zaban Edwin-Alexandru Consilier local 

25 Ștefănescu Laurian-Florin Consilier local 



Subsemnatul/a.................................. declar ca informaţiile furnizate 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. 

 

Subsemnatul/a……………………, în temeiul art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea 

contractului de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, 

următoarele: 

a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi 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 autorității contractante; 

b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este 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 autorității contractante; 

c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 

interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 

afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 

d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori 

asociaţi semnificativi personae care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 

care se află în relaţii comerciale cu personae cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante; 

e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre 

principalele personae 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 autoritatii contractante. 

 

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea 

exclusivă. 
 

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

                                                                                                       (semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Formularul nr. 5 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din 

LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………….(denumirea/numele și 

sediul/adresa operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 

al candidatului/ofertantului/subcontractant 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. 181-185 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, 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 așa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice. 

 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................................................................(se 

precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei). 

 

 

Data completării .................. 

 

Operator economic, 

(numele prenumele reprezentantului legal, în clar) 

....................................(semnatura autorizată) 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: se solicită atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât și terțului susținător. 



 

  Formularul nr. 6 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                            

___________________________________ 

(adresa completa) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016 

 

 

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

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț sustinător al 

candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de 

………………………… organizată de …………………………………………………, declar pe 

proprie răspundere că: 

 

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

general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din 

Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

 

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice, 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) se ne aflăm 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 procedura în cauză; 

 

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

iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

 

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

concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

 

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 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, plată de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

 

h) nu ne facem vinovați 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 influenţam în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 

obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 

asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 

respectivului 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 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. 

 

 

Data completării: .................. 

Operator economic, 

( numele prenumele reprezentantului legal, în clar) 

.................................... (semnătura autorizată) 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: se solicită atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât și terțului susținător 



 

Operator economic                                                                                        FORMULAR nr. 7 

________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către 

ORAŞUL LIPOVA 

Lipova, strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, jud. Arad 

 

 

 

 

 

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

nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a anunțului 

dumneavoastră cu nr. ………………… din data de…………………………….., publicat pe site-ul 

primariei, în vederea atribuirii contractului de lucrari pentru obiectivul de investiție ” Lucrări de 

reabilitare a infrastructurii rutiere pe str. Oborului”, cod CPV: 45233120-6 Lucrari de 

constructii de drumuri (Rev.2), prin prezenta vă transmitem alăturat următoarele documente 

semnate electronic după cum urmează: 

a. Oferta tehnică 

b. Oferta financiară 

c. Documentele care însoțesc oferta 

 

 

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de 

întreaga noastră consideraţie. 

 

 

 

 

 

Cu deosebit respect, 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

______ 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULAR nr. 8 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

Declarație cuprinzând – informațiile considerate confidențiale 

 

OPERATOR ECONOMIC 

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

(denumirea/numele) 

 

 

Subsemnatul ____________, reprezentant legal al ________________________________ 

(denumire si date de identificare operator economic) declar pe propria răspundere că pentru 

lucrarea „...........................................................................”, următoarele informații cuprinse în 

propunerea tehnică/propunerea financiară sunt confidențiale: 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei             ............................................ 

Numele şi prenumele semnatarului                                                    ............................................ 

Capacitate de semnătură                                                                    ........................................... 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului                                                                            .......................................... 

Ţara de reşedinţă                                                                            ..................................................... 

Adresa                                                                                              .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) 

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

Telefon / Fax                                                                                    .................................................... 

 

Data 


