
1

FORMULARE - model

Fiecare operator economic care  participă la achiziţia publică în calitate de ofertant are 
obligaţia de a prezenta formularele cuprinse în  prezenta secţiune, completate în mod 
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Formularele trebuie semnate (nume, prenume şi semnătură) şi ştampilate în original, 
dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate, și depuse la sediul instituției 
în plic sigilat. ( 435100 Baia Sprie, str. Aleea Minerilor 1A, jud. Maramureș)

Formular 1 Scrisoare de înaintare
Formular 2 Formular oferta financiară

Formular 3 Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.59-60 din 
Legea nr.98/2016

Formular 4 Declarație privind eligibilitatea

Formular 5 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 din 
Legea nr.98/2016

Formular 6
Declaraițe privind obligațiile relevante din domeniile mediului, social și 
al relațiilor de muncă
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FORMULAR 1

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

S C R I S O A R E   D E   Î N A I N T A R E
Către ...................................................……….......……………………………………………....
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă).

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de publicitate publicat pe site-ul Liceului de Transporturi Auto 
Baia Sprie sub nr……………………….., privind aplicarea modalităţii de Achiziţie directă pentru 
atribuirea contractului de “Înlocuire acoperiș clădirea corpA al Liceului Tehnologic de 
Transporturi Auto.,  noi  ___________________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic)

vă  transmitem alăturat urmatoarele documente:

a) oferta financiară;
b) oferta tehnica;
c) formularele atasate anuntului;
d) certificate constatator eliberat de Registrul Comertului

Persoana de contact (pentru această achizitie)

Nume 
Adresa
Telefon
Fax
E-mail

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ........./………./........…… 
Cu stimă,

Ofertant,
.......................

(semnătura autorizată)
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                                                                                                                                        FORMULAR NR.2

 .........................................
 (denumire/oferte ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. După examinarea documentației atasata anuntului privind achizitia directa și înțelegerea 
completă a cerințelor conform antemăsurătorilor, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai 
Ofertantului .......................................... [denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm 
contractul pentru “Înlocuire acoperiș clădirea corpA al Liceului Tehnologic de Transporturi 
Auto.,  ,  să demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate 
cu cerințele din documentația anexa, cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile 
specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară. 
Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim un 
preț total de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea 
financiară], fără TVA, plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de 
_________________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda]. 
2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că: 
a. Am examinat conținutul documentatiei din și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau 
restricție; 
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ 
[introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de 
________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în 
orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate. 
c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei achizitii 
directe, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și 
condițiile incluse în anunțul de participare și documentația anexa. Anunțul de participare și 
documentația anexa au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta 
noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea. 
d. În calitate de ofertant la aceasta achizitie directa declarăm că nu am întreprins și nu vom 
întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența. 
3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să 
constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în 
procent de 10% din valoarea contractului, astfel:

 prin instrument de  garantare  emis de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări

 prin reţineri succesive din facturi 
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
4. Precizăm că:
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă";
    |_| nu depunem ofertă alternativă.
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    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

5. 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.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice 
ofertă primită.

Data:..........................................

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic
__________________
  (denumirea/numele)
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FORMULAR NR.3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60  din Legea  nr. 98/2016, privind 

achizitiile publice 

Subsemnatul _____________________________ în calitate de ________________ al 
Ofertantului ___________________ declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals in acte publice, că nu mă aflu în  situatia de conflict de interese,  astfel cum sunt  
situatiile  prevazute de art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu 
oricare din persoanele nominalizate in Fisa de date a achizitiei Capitolul III.2.1.a. 

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. 61din Legea nr. 
98/2016.

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 în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    .............................................
Numele  şi prenumele semnatarului   ....................................................
Capacitate de semnătura ...............................................
Data  .....................................................

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din 
Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcută unui organ 
sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda »

     .................................
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FORMULAR NR.4

Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________, 
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 
ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/ sau spălare de bani. 

 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.

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________(se precizează 
data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

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

Operator economic,
_________________

(semnătură autorizată)
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FORMULAR NR.5

Operator economic
 ................................ 
<denumirea/numele>

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din

Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) ................................................................................. (denumirea, numele 
operatorului economic), în calitate de ofertant la achizitia directa  pentru atribuirea contractului 
de achiziţie publică având ca obiect  “Înlocuire acoperiș clădirea corpA al Liceului 
Tehnologic de Transporturi Auto.,  , la data de ................................ (zi/lună/an), organizată de 
..................................................................................... (denumirea autorităţii contractante),
declar pe propria răspundere că:
   
a)  nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată 
................................;
c) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit în totalitate şi în mod corespunzător obligaţiile contractuale şi 
nu  am produs  prejudicii beneficiarilor noştri;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.
e) nu prezint informatii false  sau informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta , in 
scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie nu sunt false .
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,
(ştampilă şi semnătură autorizată)

_____________________________
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Formular nr.6
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
     (denumirea/numele)

D E C L A R A T I E
PRIVIND OBLIGATIILE RELEVANTE DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL 

RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ______________________________ reprezentant împuternicit al 
________________, str. _______________________________, ____________ în calitate de 
ofertant la achizitia directa organizată la data de _______________ de către Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto Baia Sprie pentru atribuirea contractului “Înlocuire acoperiș clădirea corpA 
al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto.,  , __________________ Lucrări de înlocuire, 
declar pe proprie răspunedere că mă angajez să prestez serviciile si sa execut lucrarile, pe 
parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la a conditiile 
de mediu, social si cu privire la relatiile de munca  pe toata durata de indeplinire a contractului in 
conformitate cu legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatiei nationale, prin acorduri 
colective sau prin tratate, conventii si acorduri internationale in aceste domenii.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca şi am inclus costul 
pentru îndeplinirea acestor obligaţii în preţul ofertat. 

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,  
                                                                                          (semnătură autorizată)                   

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din 
Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcută unui organ 
sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda »


