
SECŢIUNEA IV 
 
 

FORMULARE 
 
 

 FORMULARUL nr. 1- Scrisoare de înaintare; 
 FORMULARUL nr. 2 – Declarație privind confidențialitatea pe parcursul derulării 

contractului; 
 FORMULARUL nr. 3 – Fișă informaţii generale; 
 FORMULARUL nr. 4 – Declaraţie „Certificat de participare cu ofertă independentă”; 
 FORMULARUL nr. 5 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din 

Legea nr. 98/2016; 
 FORMULARUL nr. 6 – Declaraţie privind privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
 FORMULARUL nr. 7 - Declaraţie privind privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
 FORMULARUL nr. 8 – Declaraţie privind conflictul de interese, neîncadrarea în prevederile 

art. 59 din legea nr. 98/2016; 
 FORMULARUL nr. 9 – Declarație privind sănătatea și securitatea în muncă; 
 FORMULARUL nr. 10 – Formular de propunere financiară; 
 FORMULARUL nr. 11 – Centralizator de prețuri; 
 FORMULARUL nr. 12 – Declaraţie privind echipamentul de lucru si protectie (dacă e 

cazul); 
 FORMULARUL nr. 13 – Declarație privind declarație privind principalele prestări servicii și 

experiența similară; 
 FORMULARUL nr. 14 – Împuternicire. 
 FORMULARUL nr. 15 – Solicitare clarificări 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMULARUL nr. 1 
 

Operatorul economic 
........................ 
(denumire/sediu) 
 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
 
Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. ............ data ..........., ora .............. 
 
 
Către .................. (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)...................... 
 
 
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ............. din ................, privind aplicarea 
procedurii de achiziție publică pentru atribuirea acordului-cadru/contractului .................................... 

(se completează cu denumirea obiectului achiziției ) 

noi, ............................................................. vă transmitem alăturat următoarele: 
(denumirea/numele operatorului economic) 

1.pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: 
a) oferta – propunerea tehnică și propunerea financiară; 
b) documentele de calificare care însoţesc oferta. 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
 
Data completării .................... 
 
Ofertantul, 
.................... 
(numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

FORMULARUL nr. 2 
Operator economic 
........................................ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA 
 PE PARCURSUL DERULĂRII CONTRACTULUI 

 
    Subsemnatul(a) ________________________________ (denumirea, numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică având ca obiect _________________________ (denumirea produsului, serviciului 
sau lucrării şi codul CPV), la data de _____________________ (zi/lună/an), organizată de 
___________________________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 
răspundere că: 

am luat act de faptul că, în situația în care oferta noastra va fi stabilita castigatoare, la data 
semnarii contractului, imi voi insusi si voi semna o Conventie de confidentialitate a personalului 
pentru prestarea serviciilor de ____________________________________________ si sunt de 
acord cu aceasta. Prin Conventia de confidentialitate operatorul economic se obliga : 

- Sa nu divulge persoanelor fizice si juridice terte, fara acordul Autoritatii Contractante, 
date si informatii privind componenta, structura si functionabilitatea sistemelor de 
securitate aferente obiectivului la care are acces, după caz; 

- Sa nu divulge persoanelor fizice si juridice terte, fara acordul Autoritatii Contractante, 
date si informatii privind aspecte ale activitatii curente aferente obiectivului ; 

- Sa nu divulge persoanelor fizice si juridice terte, fara acordul Autoritatii Contractante, 
date si informatii cu caracter personal privind persoanele fizice ce desfasoara activitati 
curente in cadrul obiectivului ; 

- Sa nu emita si sa nu difuzeze materiale pe suport hartie si pe suport electronic, altele 
decat cele convenite cu Autoritatea Contractanta, cu exceptia cazului cand acestea 
sunt solicitate de autoritatile statului abilitate in aceasta directie, dar dupa informarea 
Autoritatii Contractante. 

 
Prezenta declaraţie este valabilă de la data semnării acordului-cadru/contractului până la 
împlinirea termenului de 3 (trei) ani calculat de la data încetării contractului. 
 
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 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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 
 
Data completării .................... 
 
Ofertantul, 
.................... 
(numele şi prenumele, semnătura autorizată şi ştampila) 

 
 
 
 
 

  



 
 
 

 
FORMULARUL nr. 3 

 
Operatorul economic 
  ................................. 
 (denumirea/numele) 
 

FIȘĂ INFORMAŢII GENERALE  
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 
Web: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ______________________________ 
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare __________________________(se 
va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte 
condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului 
de achiziţie) 

 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

a) _______________________________________________________ 
b) (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
c) _______________________________________________________ 
d) _______________________________________________________ 
e) _______________________________________________________ 

 
8. Principala piaţă a afacerilor : 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimul an (anul anterior depunerii ofertei) : 

 
Nr.crt Anul  

anterior depunerii ofertei  
2016 

Cifra de afaceri anuală la 
31 decembrie 2016 

( lei) 
1   

 
10. Ofertantul va depune dovada îndeplinirii obligațiilor contractuale aferente 
contractelor similare încheiate în ultimii 3 ani, dovedită prin depunerea de către 
ofertant a unui Document Constatator sau alt document similar – în copie lizibilă, 
semnată, ștampilată și purtând mențiunea ”Conform cu originalul” 

 
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Teatrului Național de Operetă și 
Musical Ion Dacian  cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră. 



Informațiile furnizate cu privire la identitatea clienților/beneficiarilor și valorile contractelor, sunt 
strict confidențiale, ele fiind destinate exclusiv evaluării de către autoritatea contractantă a 
experienței simmilare a operatorului economic, în raport cu principalele prestări de servicii realizate 
în ultimul an (anul anterior depunerii ofertei și până la data depunerii ofertei) . Autoritatea 
contractantă nu este indreptățită să le divulge către nicio persoană indiferent de scop și nici nu 
poate folosi aceste informații în alte scopuri, sub sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

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 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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 
 

Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 

 



 
 FORMULARUL nr. 4 

Operatorul Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE CU OFERTĂ INDEPENDENTĂ 
 

 I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali a/lai 
............................., ofertantului/asocierii care va participa la procedura de achiziție publică 
organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, inițiată prin anunțul/invitația 
de participare nr. .......................... din data de ........................, certific/certificăm prin prezenta că 
informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. 
 
 II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .................................(denumirea ofertantului), 
următoarele : 
 
 1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
  
 2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achizitie publică în condiţiile în 
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
 
 3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor continuţi de ofertă; 
 
 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, 
alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul 
aceleiaşi proceduri de achizitie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţile de participare; 
 
 5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, 
fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
 
 6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la 
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, 
nu au legatură cu obiectul respectivei proceduri; 
 
 7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înțelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale serviciilor oferite; 
 
 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 
  
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 
 
Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

FORMULARUL nr. 5 
 Operatorul Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE 
ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016 

 
 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, la procedura de 

achiziție publică pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect ……………………. cod CPV 

……………………….., organizată de ............ (denumirea autorității contractante),  declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură  de achiziție publică  și sub sancțiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că NU mă aflu în situația prevazută la art. 164 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv NU am fost condamnat prin hotărâre definitivă a 

unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele intracțiuni: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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;  

 fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 



 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

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 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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 
Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 

 
 
 
 
 
 
 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 
ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în 
parte, semnată de reprezentantul său legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

FORMULARUL nr. 6 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE  
ART. 165 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, la procedura de 

achiziție publică pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect ……………………. cod CPV 

……………………….., organizată de ............ (denumirea autorității contractante), declar pe propria 

răspundere următoarele: 

 
NU mă aflu în niciuna din situațiile  prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, respectiv: 

a) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general  

consolidat (general și local) și nu am încălcat a respectivele obligații iar încălcarea obligațiilor de 

plată să fi fost stabilite printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având 

caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator 

economic este înfiinţat; 

 
Prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și alin. (2), un operator economic nu este exclus din 
procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general 
consolidat datorate şi restante, îndeplineşte una din următoarele condiţii: 

a) este mai mic de 4.000 lei; 
b) este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.  

 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
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 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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 
 
Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 

 
 
 
 

  



 
FORMULARUL nr. 7 

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

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE  
ART. 167 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, la procedura de achiziție 
publică pentru atribuirea acordului-cadru/contractului având ca obiect ……………………. cod CPV 
……………………….., organizată de ............ (denumirea autorității contractante),  

declar în numele ofertantului, sub sanțiunea falsului în declarații, că NU ne aflăm în vreuna din 
situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv: 

a) a 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 află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii; 

c) a 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) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 
vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) se află 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) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 
condus 

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

g) operatorul economic şi-a 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, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat 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) operatorul economic a încercat să influenţeze 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 informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

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 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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 

Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

FORMULARUL nr. 8  
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 
NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE  

ART. 59 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, la procedura de achiziție 
publică pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect ……………………. cod CPV 
……………………….., organizată de ............ (denumirea autorității contractante),   
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, cu privire la 
conflictul de interese, în sensul art. 59 din Legea 98/2016, respectiv: 
 
   

 Am membrii (familie, rude, firmă) în personalul autorității contractante sau ai unui furnizor 

de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați 

în desfășurarea proceduriide atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod 

direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea 

fi percepu ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul 

procedurii de atribuire; 

în  

 

 

 Am membrii (familie, rude, firmă) printre principalele persoane desemnate pentru avizarea, 

aprobarea, semnarea sau derularea contractului de prestări  serviciilor: 

 Bianca Ionescu Ballo – Director General Interimar; 

 Silviu Cristian Albu - Director General Adjunct 

 Persoanele semnatare din partea direcției inițiatoare: 

o Emil Popescu; 

o Dragoș Vișan; 

o George Rotaru 

 Laura-Mihaela Dumitrașcu – Șef Serviciu Achiziții Publice 

 Viorica Dragnea – Contabil Șef 

 Mihaela Radu-Ursu - Șef Serviciu Juridic,  

 
 
În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de 
eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor 
juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul 
societăților pe acțiuni, din care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, 

DA 
  

NU 

DA 
  

NU 



rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relații comerciale cu persoanele 
nominalizate în Documentația de atribuire. 
  

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. 
 
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 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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 
Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FORMULARUL nr. 9 
 
 

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

DECLARAȚIE  

privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 
 
 

Subsemnatul ........................... (nume și prenume), reprezentant împuternicit al 
……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă 
anagajez să prestez servicii de .......................................(obiectul achiziției) pe parcursul îndeplinirii 
acordului-cadru/contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă 
si de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România. 

 
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborare ofertei am ținut cont de 

obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, și am inclus în ofertă costul 
pentru îndeplinirea acestor obligații. 
 
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 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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 
 
 
 
Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARUL nr. 10 
 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ 
 
Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
prestam serviciile  ............................................................. (denumirea) pentru valoarea minimă de 
............ Lei fără TVA (suma în litere), respectiv valoarea maximă de  ........................................ Lei 
fără TVA, (suma în litere), la care se adaugă TVA în valoare de 19%. 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile 
conform Caietului de sarcini. 
 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata 
în litere şi cifre) 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. 
 
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 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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 
Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 
 
                      

 
 



 
FORMULARUL nr. 11 

 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
Centralizator de preţuri 

pentru servicii de ________ 
 

Anexă la formularul de ofertă (Formularul nr. 10) 
 

Nr 
crt 

Activitatea 
(gama/faza) 

 
 

Cantitatea 
 

Preţul 
unitar 

Preţul  
 total 

Taxa pe 
valoarea 
adăugată  

Lei 
LEI  

fără TVA 

Lei 
fără TVA 

(col 2x col3) 

0 1 2 3 5 7 

1 
Servicii de ..... lot ..... 

3    

2 8    

 
 
 

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 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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 
Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULARUL nr. 12 

 
 

     Operator economic 
    ____________________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind echipamentul de lucru si echipamentul de protectie 

 
 
 
 
    Subsemnatul(a) ________________________________ (denumirea, numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect _________________________ (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de _____________________ (zi/lună/an), 
organizată de Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, declar pe propria răspundere că: 
 
 
in conformitate cu prevederile Documentației descriptive, personalul de specialitate propus va 
executa serviciile prevazute în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având 
ca obiect ___________________________________________; CPV _______________, la data 
de __________________, organizată de ___________________________________, dispune de 
echipamentul de lucru și echipamentul de protectie prevazut de legislația în vigoare. 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data expirarii contractului. 
 
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 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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 
Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMULARUL nr. 13 
 

Operatorul economic 
  ................................. 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAȚIE  
PRIVIND PRINCIPALELE PRESTĂRI SERVICII ȘI EXPERIENȚA SIMILARĂ  

 
Subscrisa _____________________________________ (denumirea, numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura de 
____________________________________________(se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect _______________________________ 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de _____________________ 
(zi/lună/an), organizată de Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian, și în conformitate 
cu prevederile Caietului de sarcini, declar pe propria răspundere următoarele: 

 
1.   Principalele prestări de servicii în ultimii 3 ani : (- minim un contract -) 

 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Prețul 

contractului 
(fără TVA) 

 
Procent 

îndeplinit de 
prestator (%) 

 
Perioada 
derulare 
contract) 

1       
2       
3       
4       
5       

 
 

2. Fiecare dintre contractele menționate la punctul 1. de mai sus vor fi însoțite de 
documente justificative care să ateste prestarea serviciilor, fără a se limita la: contract/ 
document constatator/ recomandări/ facturi etc.  
 
 
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Teatrului Național de Operetă și 
Musical Ion Dacian  cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră. 

Informațiile furnizate cu privire la identitatea clienților/beneficiarilor și valorile contractelor, sunt 
strict confidențiale, ele fiind destinate exclusiv evaluării de către autoritatea contractantă a 
experienței simmilare a operatorului economic, în raport cu principalele prestări de servicii realizate 
în ultimul an (anul anterior depunerii ofertei și până la data depunerii ofertei) . Autoritatea 
contractantă nu este indreptățită să le divulge către nicio persoană indiferent de scop și nici nu 
poate folosi aceste informații în alte scopuri, sub sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

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 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 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 
 
Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
Operatorul economic         FORMULARUL nr. 14 
....(denumirea)...... 

 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 

 
Subscrisa ...................... (numele/denumirea)........................, cu sediul în ........................... (adresa 
operatorului economic) ...................., înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ................., CIF 
.............., atribut fiscal ......................., reprezentată prin ............................, în calitate de 
......................., 
împuternicim prin prezenta pe dl/dna ........................., domiciliat(ă) în .........................., 
identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ......................, nr. ..................., CNP ........................, eliberat(ă) de 
...................... la data de ....................., având funcţia de ...................., să ne reprezinte la 
procedura de atribuire ................... (Se va completa cu denumirea obiectivului.) ....................., 
organizată de .................., în scopul atribuirii contractului de achiziție publică. 
 
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1.să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la prezenta procedură; 
2.să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii; 
3.să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii; 
4.să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
 
Prin prezenta împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie 
a autorităţii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică. 
 
 
Data completării ....................... 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) 
 
 
 
NOTĂ: 

 Împuternicirea va fi însoţită de o copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
FORMULARUL nr. 15 

 
 

SOLICITĂRI  DE  CLARIFICĂRI 
 

  
 Către, 

_________________________________ 
(denumire autoritate contractanta) 

 
 
 
 
Referitor la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de 

achizitie publica ______________________________________________________(denumire 
servicii achiziționate), COD CPV___________________________________, va adresam 
urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 
 

 
1. ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
 

  2.____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 

 
  3.____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 

 
Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu 

privire la aspectele mentionate mai sus. 
 

 
 
 
Cu consideratie,  

  
S.C.____________________ 

       ___________________________ 
                    (adresa) 

 
……………………………………… 

(semnatura autorizata) 
 


