
 
 

 

FORMULARE SI MODELE 

 

 

 

Formularul nr. 1 - Declaratie pe proprie raspundere privind conditiile de munca si protectia muncii cat 

si din domeniul mediului si social 

 

Formularul nr. 2 - Formular de oferta  

 

Formularul nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 

 

Formularul nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 

  

Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 

 

Formularul nr. 6 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 

Formularul nr. 7 - Angajament privind executarea contractului in conditiile impuse prin documentatia 

de atribuire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC/SUBCONTRACTANT 

Formular nr. 1 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR OBLIGATORII 

DIN DOMENIUL MEDIULUI, SOCIAL, AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ ȘI PRIVIND 

RESPECTAREA LEGISLAȚIEI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 

 

 

Subsemnatul/a (nume/prenume), domiciliat/ă în (adresa de domicilu)......................................................... 

.........................................................................., identificat/ă cu actul de identificare seria .........., nr. 

..............................................., eliberat de ............................................................, la data de 

................................................................, CNP ..........................................................................................., 

în calitate de reprezentant/împuternicit al ofertantului/subcontractantului .................................................. 

............................................................................ la cumpărarea directă/procedura pentru atribuirea 

contractului de lucrari .................................................................................................................................., 

organizată de ............................................................................................................................, declar pe 

propria răspundere că pe toată durata contractului voi respecta reglementările obligatorii din domeniul 

mediului, soacila și al relațiilor de muncă. 

 

 De asemenea, declar pe proprie răspundere că pe toată durata contractului voi respecta legislația 

de securitate și sănătate în muncă în vigoare pentru tot personalul angajat în execuția lucrărilor. 

 

 

Totodată declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 – Falsul în declarații – din NCP 

referitor la “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în 

art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută 

serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 

amendă.”. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Operator economic/subcontractant, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                               Formular nr. 2 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Ca raspuns la anuntul publicitar/participare pentru contractul avand ca obiect „Construire teren de sport 

multifunctional cu suprafata de aproximativ 1000 mp si construire terasa acoperita cu suprafat de 

aproximativ 100 mp” in incinta taberei pentru copii si tineret de la Casoaia, sat Araneag, com. Tarnova” 

in cadrul proiectului finantat prin AFIR ”TOȚI ÎMPREUNĂ PRIN CULTURĂ ȘI MIȘCARE – PROIECT 

DE INTEGRARE A ROMILOR IN SOCIETATE”, conform cererii de oferta nr. 4177/03.12.2020, 

clasificare conform CPV (Rev.2): 45212200-8 Lucrări de construcţii de complexe sportive, declaram 

urmatoarele: 
 

1. Acceptam prevederile si clauzele documentatiilor (atribuire, tehnice, informative, proiect contract) in 

totalitatea lor, fara rezerve sau restrictii, asa cum acestea au fost publicate pe site/SICAP inclusiv cu 

clarificarile/modificarile/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora). 
 

2. Ne oferim sa executam in conformitate cu conditiile din documentatiile de atribuire si cu conditiile si 

termenele limita impuse, fara rezerve sau restrictii, lucrarile care fac obiectul contractului „Construire 

teren de sport multifunctional cu suprafata de aproximativ 1000 mp si construire terasa acoperita cu 

suprafat de aproximativ 100 mp” in incinta taberei pentru copii si tineret de la Casoaia, sat Araneag, 

com. Tarnova” pentru suma de ……………………………………………………………………………... 

lei (suma in litere si in cifre) la care se adauga TVA in valoare de ……………………………… lei. 
 

3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să incepem lucrarile cat mai 

curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul 

de executie din cadrul propunerii tehnice in ............................ zile/luni calendaristice. 
 

4. Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioada de 120 zile (osutadouazecidezile) 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. 
 

5. Daca oferta noastră va fi desemnata câştigătoare, noi vom asigura o garantie de buna executie de 10% 

din pretul contractului fara TVA asa cum este stipulata prin conditiile de contract. 
 

6. 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”. 

 |_ X_| nu depunem ofertă alternativă. 
 

7. 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. 
 

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

9. Declaram că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 – Falsul în declarații – din NCP referitor la 

“Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 

sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”. 

 

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) 



OPERATOR ECONOMIC       Formularul nr. 3 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea  în situaţiile de conflict de interese 

conform prevederilor art. 60 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul, .......................................... reprezentant al .........................................., în calitate de 

ofertant la procedura pentru atribuirea contractului avand ca obiect „Construire teren de sport 

multifunctional cu suprafata de aproximativ 1000 mp si construire terasa acoperita cu suprafat de 

aproximativ 100 mp” in incinta taberei pentru copii si tineret de la Casoaia, sat Araneag, com. Tarnova” 

in cadrul proiectului finantat prin AFIR ”TOȚI ÎMPREUNĂ PRIN CULTURĂ ȘI MIȘCARE – PROIECT 

DE INTEGRARE A ROMILOR IN SOCIETATE”, conform cererii de oferta nr. 4177/03.12.2020, 

clasificare conform CPV (Rev.2): 45212200-8 Lucrări de construcţii de complexe sportive, 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 in 

Legea 98/2016 cu persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Centrului Cultural Judetean Arad 

dupa cum urmeaza: 

  

1 Cristian Marc Presedinte Comisie de achizitie 

2 Popa Ioan Membru Comisie de achizitie/Consilier local 

3 Silvia Crisan Membru Comisie de achizitie 

4 Vasile Rus Membru supleant Comisie de achizitie 

5 Ioana Engelhardt Manager 

6 Cosmina Goronea Sef contabil 

8 Calacean Vasile Consultant/expert achizitii publice 

 

Subsemnatul 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. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC       Formularul 4                                                                                

…………………………………… 
 

 

 

DECLARATIE 

 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________ reprezentant legal al 

___________________________________________ declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 

aplicate faptei de fals in acte publice ca la procedura proprie avand ca obiect „Construire teren de sport 

multifunctional cu suprafata de aproximativ 1000 mp si construire terasa acoperita cu suprafat de 

aproximativ 100 mp” in incinta taberei pentru copii si tineret de la Casoaia, sat Araneag, com. 

Tarnova” in cadrul proiectului finantat prin AFIR ”TOȚI ÎMPREUNĂ PRIN CULTURĂ ȘI MIȘCARE – 

PROIECT DE INTEGRARE A ROMILOR IN SOCIETATE”, conform cererii de oferta nr. 

4177/03.12.2020, clasificare conform CPV (Rev.2): 45212200-8 Lucrări de construcţii de complexe 

sportive, nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, 

respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti 

pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de 

bani. 

 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

      

 

Data completarii: ____.____.__________                                                        

 

 

Operator economic, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                               Formularul 5 

……………………………………… 

 

 

 

DECLARATIE 

 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

 

    Subsemnatul ________________________________________ reprezentant legal al 

__________________________________________ declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 

faptei de fals in acte publice ca la procedura proprie avand ca obiect „Construire teren de sport 

multifunctional cu suprafata de aproximativ 1000 mp si construire terasa acoperita cu suprafat de 

aproximativ 100 mp” in incinta taberei pentru copii si tineret de la Casoaia, sat Araneag, com. Tarnova” 

in cadrul proiectului finantat prin AFIR ”TOȚI ÎMPREUNĂ PRIN CULTURĂ ȘI MIȘCARE – PROIECT 

DE INTEGRARE A ROMILOR IN SOCIETATE”, conform cererii de oferta nr. 4177/03.12.2020, 

clasificare conform CPV (Rev.2): 45212200-8 Lucrări de construcţii de complexe sportive: 

 

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar 

sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De 

asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; 

 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a); 

 

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare 

in România sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata; 

 

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o 

fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. 

 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

     

 

Data completarii: ____.____.__________ 

 

 

Operator economic, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                                Formularul 6 

………………………………….. 

 

DECLARATIE 

 

privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

 

Subsemnatul _________________________________________ reprezentant legal al 

__________________________________________, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 

faptei de fals in acte publice ca la procedura proprie avand ca obiect „Construire teren de sport 

multifunctional cu suprafata de aproximativ 1000 mp si construire terasa acoperita cu suprafat de 

aproximativ 100 mp” in incinta taberei pentru copii si tineret de la Casoaia, sat Araneag, com. Tarnova” 

in cadrul proiectului finantat prin AFIR ”TOȚI ÎMPREUNĂ PRIN CULTURĂ ȘI MIȘCARE – PROIECT 

DE INTEGRARE A ROMILOR IN SOCIETATE”, conform cererii de oferta nr. 4177/03.12.2020, 

clasificare conform CPV (Rev.2): 45212200-8 Lucrări de construcţii de complexe sportive: 

a) nu s-a constatat ca am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 prin decizie a autoritatilor 

competente sau un alt mnloc de proba; 

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea 

activitatii; 

c) nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati 

administrative pentru comiterea unei abateri profesionale grave care imi pune in discutie integritatea; 

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau 

in legatura cu procedura in cauza; 

e) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza; 

f) nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire; 

g) nu mi-am indeplinit in mod defectuos, incalcand in mod grav sau repetat obligatiile principale care 

imi reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al 

unui contract de concesiune incheiate anterior, din motive imputabile mie, fapt care a dus la incetarea 

anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile; 

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii 

contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de 

calificare si selectie, am prezentat aceste informatii sau sunt in masura sa prezint documentele 

justificative solicitate; 

i) nu am incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin 

informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire 

sau nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra 

deciziilor autoritatii contractante privind excluderea mea din procedura de atribuire, selectarea mea sau 

atribuirea contractului de achizitie publica. 

 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

Prezenta declaratie este valabila pe intreaga perioada de valabilitate a ofertei.                                    

 

Data completarii: ____.____.__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC       Formularul nr. 7 

  ____________________ 

     (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 simplificata pentru atribuirea contractului de 

lucrari avand ca obiect executie lucrari de „Construire teren de sport multifunctional cu suprafata de 

aproximativ 1000 mp si construire terasa acoperita cu suprafat de aproximativ 100 mp” in incinta 

taberei pentru copii si tineret de la Casoaia, sat Araneag, com. Tarnova” in cadrul proiectului finantat prin 

AFIR ”TOȚI ÎMPREUNĂ PRIN CULTURĂ ȘI MIȘCARE – PROIECT DE INTEGRARE A ROMILOR 

IN SOCIETATE”, conform cererii de oferta nr. 4177/03.12.2020, clasificare conform CPV (Rev.2): 

45212200-8 Lucrări de construcţii de complexe sportive, organizata de Centrul Cultural Judetean Arad, 

declar ca voi respecta toate conditiile impuse prin documentatia de atribuire.  

 

In cazul in care se va constata vreo diferenta intre aceste conditii si propunerea tehnica sau alte 

documentatii, Centrul Cultural Judetean Arad 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) 
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