
Modele orientative FORMULARE 

Formular nr. 1 - Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 59 si 60

Formular nr.2-DECLARATIE REFERITOARE LA RESPECTAREA OBLIGATIILOR 

PRIVIND CONDITIILE DE MUNCA SI SECURITATEA MUNCII 

Formular nr. 3- Declaratie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu

Formular nr. 4 - FORMULAR DE OFERTĂ 
FORMULAR NR.5 – RESURSE 



Formular nr. 1

Operator economic
..................................
  (denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile 

publice
(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............……………….
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător), 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. 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 Municipiului Miercurea-
Ciuc cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nota
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, 
derularea si finalizarea procedurii de atribuire, conform art. 63, alin (1) din Legea nr. 98/2016 coroborat 
cu art. 21 alin. (5) din HG 395/2016, sunt:
Primar Bányai István, viceprimar Orbán Sándor, consilieri Hangan Aurelia, Ács Sándor, László Árpád, 
Toldi Gyöngyike, Moldován Antal-János, Dobos Levente Szilveszter, György Alexandru, Balizs Erzsébet, 
Vultur Ioan-Cristian, Ilea Gelu Victor, Ceadeș Cristian, Csiki Imre Sándor, Tătar Iuliu.

Data completarii:
Operator economic,

                                                                                         …….......................
                                                                                               (semnatura autorizata)



FORMULAR NR.2

DECLARATIE REFERITOARE LA RESPECTAREA OBLIGATIILOR PRIVIND 
CONDITIILE DE MUNCA SI SECURITATEA MUNCII 

Subsemnatul, ________________________________________________________ 
reprezentant împuternicit al    
_______________________________________________________ 

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant /ofertant asociat /terţ susţinător al ofertantului, la procedura de  achizitie 
directa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect : 

din  data de  …. / …. /….. , organizată de                                                               

declar pe propria raspundere ca ma angajez sa executam lucrarile, in conformitate cu regulile 
obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in 
Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile 
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea 
acestor obligatii.

Data :…………………………… 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate 
de__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________.
       (denumire/nume operator economic)



FORMULAR NR. 3

Operator economic
_________________
  (denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea reglementarilor nationale 

de mediu

Subsemnat(ul)/a ………………………………..   reprezentant legal al ………………, 

participant la procedura simplificata pentru 

…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

DECLAR PE PROPRIA RÃSPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în 

declaratii, cã, pe parcursul indeplinirii contractului, vom respecta reglementãrile nationale de 

mediu si standardele UE în domeniu.

Data ...............................

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  (semnatura autorizată)………………

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



Formular nr. 4

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

FORMULAR DE OFERTĂ

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

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 
............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în 
cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, 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 „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 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)



Formular nr. 5

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

RESURSE

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:
Operatorul economic sa prezinte informatiile ca dispune de personal instruit în domeniul „Lucrări 
de reparaţii și întreținere a drumurilor publice, strazi, alei, poduri” și obligatorii în vederea 
realizarii nivelului de calitate corespunzător cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse 
în obiectul contractului, respectiv modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele necesare 
executarii corespunzatoare a lucrarilor ce fac obiectul contractului ce urmează a se atribui

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

Operator economic,
..............................................

(semnătura autorizata )


