










Formular nr. 1 

 

DECLARAŢIE 

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

 

 

 

Subsemnata(ul), …………………………reprezentant împuternicit al …………………………. în calitate de 

ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 

98/2016, 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. 

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. 

Subsemnatul declar că 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. 

Înţeleg ca 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 

……………………………………. 

 

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

 

 

 

 



Formular nr. 2 

 

 

DECLARAŢIE 

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

achiziţiile publice 

 

 

Subsemnata(ul), .…………….……………..…….………………… reprezentant împuternicit al 

……………..………………………………...…..………, în calitate de ofertant, la procedura de achizitie 

directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: 

…………………………………………………………………………………………………….….., 

codul CPV …………………….. la data de ……….………………, organizată de Primăria Sector 3, 

declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 

din Legea 98/2016 privind achiziţiile 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 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, 
………………………………………………                                                                                
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 3 

 

 

DECLARAŢIE 

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

achiziţiile publice 

 

 

Subsemnata(ul), …………………………..………………….……….. reprezentant împuternicit al 

……………………………………………………………, în calitate de ofertant, la procedura de achizitie 

directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: 

…………………………………………………………….………………………………………….., 

codul CPV ……………..…..…., la data de ……..………..………., organizată de Primăria Sector 3, 

declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 167 

din Legea 98/2016 privind achiziţiile 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 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, 
…………………………………………….                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 4 

 

Operator economic 
 …………………………………………….. 

 

DECLARAȚIE 

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

publice 

(evitarea conflictului de interese) 

 

 

1. Subsemnata(ul) ………………………...………., în calitate de ofertant/candidat/ofertant 

asociat, la procedura avand ca obiect: 

……………………………………….……………………………………………………………….., 

declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 si 60 

din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice   

 

2. Subsemnata(ul) …………………………….…………. 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 SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 

BUCURESTI) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Prezentarea de catre toti participantii, a Declaratiei conform art. 59 si art. 60 din Legea nr. 

98/2016. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din 

cadrul autoritatii contractante sunt: ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, CIRCA HONORIUS EDWARD 

ADRIAN, ELENA PETRESCU, MARIUS MIHĂIȚĂ, ROXANA CÎRSTEA, GEORGETA VIȘAN, 

LILIANA PREDILĂ, GĂLĂȚANU ROBERT ALEXANDRU, COCIAȘ AURELIA, PÂRVAN 

ALEXANDRA ROXANA, ANA MARIA DIANA VĂRZARU, IRINA VASILE, LOREDANA DIACONU, 

GHEȚU OCTAVIAN, MIRELA CLAUDIA ALDEA, LENUȚA ANINA ALUNARU, RĂZVAN PÂRVU, 

RALUCA IVONNE STAN, GHEORGHE ȘERBAN, HAMED MIRIAM, CAMELIA DANA GAVRILĂ, 

ȘERBAN MARIA CRISTINA,  IRINA GINA SOROCEANU, FILIP CORALIA, NICOLETA PLĂCINTE, 

EMILIA CARABULEA, ILIE CONSTANȚA, DINUȚI DANIELA, STANCA OLIMPIA, DRĂGHICI 

MARIA, EANĂ BEATRICE, POPA RODICA, TĂNASE CRISTINA, DIANA ALEXANDRA JOIȚOIU, 

CHIVU MARIAN – SILVIU, MILITARU ANDREI – VIȘAN, NETEA VIOLETA - ANCUȚA, IACOB 

ȘTEFANIA, POPESCU MARIA - SILVIA, COANDĂ LARISA – ANCA, RADU ALEXANDRU 

MUNTEANU, GEORGE RADU, GABRIEL IOACHIM, STOIAN IUSTINIAN PATRICIU, ANDRA 

TOMESCU. 
 

Data completării:…………….. 

 

Operator economic, 
……………………………………        

 

                                                                                



Formular nr. 5 

 

OFERTANTUL  

__________________  

(denumirea/numele)  

                                                           FORMULAR DE OFERTA 

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

(denumirea autorității contractante și adresa completă)  

Domnilor,  

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

__________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate  

(denumirea/numele ofertantului)  

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

furnizăm__________________________________________________ (denumirea contractului) pentru 

suma de ...................................................................... exclusiv TVA., la care se adaugă taxa pe valoarea 

adaugată în valoare de (suma in litere si in cifre) _________________________lei. (suma in litere),  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele mai 

sus enumerate conform propunerii tehnice anexate1.  

 
1 Nota! Pentru propunerea tehnică, Autoritatea Contractantă nu prezintă un model/formular, Ofertanții urmând să 

întocmească propunerea tehnică în coformitate cu cerințele minime și obligatorii din cadrul caietului de sarcini, prin 

prezentarea și detalierea elementelor considerate necesare în vederea evaluării de către Autoritatea Contractanta.  
 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, respectiv până la data de 

___________________________, și (durata în litere și cifre) (ziua/luna/anul) ea va rămâne obligatorie 

pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

4. Până la încheierea și semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant 

între noi.  

5. Alături de oferta de bază:  

_  

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

marcat în mod clar "alternativă";  

_  

|_| nu depunem ofertă alternativă.  

(se bifează opțiunea corespunzătoare)  

6. Am înteles 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.  

7. Întelegem 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 semnez  

(semnatura)  

oferta pentru și în numele ____________________________________.  

(denumirea/numele operatorului economic)  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA  

 

TONERE MULTIFUNCȚIONALE PENTRU PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

DENUMIRE 
Tip 

imprimantă 

Model 

imprimantă 
Bucăți 

Preț/buc 

(lei fără 

TVA) 

Valoare 

totală fără 

TVA (lei) 

Valoare 

TVA (lei) 

Valoare 

ofertată cu 

TVA (lei) 

Tonere 

multifuncționale 

pentru Primăria 

Sector 3 

 

Xerox 3335 
106R03622 55     

101R00555 20     

Xerox 3315 106R02310 40     

HP M4555 
HPCE390A 9     

HPCE390X 52     

TOTAL GENERAL     

 

 

 

 
 

 

Data _____/_____/_____  

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez  

(semnatura)  

oferta pentru și în numele ____________________________________.  

(denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operator economic  

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

Formularul nr. 6 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către,  

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

 

 

 

Ca urmare a anunțului de publicitate nr………...…..………….. din data de …….……....………… publicat 

în SEAP, vă prezentăm oferta în scopul atribuirii contractului: 

………………………………………………………………….…………………………..…….. noi,  

SC ………………………………………………………..…………. vă transmitem alăturat următoarele: 

 

 a) oferta; 

 b) documentele care însotesc oferta. 

 

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

 

 

 

 

Operator economic 

 

 

Data completării ……………………. 

 

 

Cu stimă, 

 

 

 

  
 

 


