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FORMULAR 1

Terţ susţinator
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea economica si financiara
a ofertantului/grupului de operatori economici
Catre, _______________________________________________
(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________________________,
(denumirea contractului de achiziţie publica)
noi _________________________________________________________________________________________,
(denumirea terţului susţinator economic si financiar)
reprezentata prin________________________având sediul înregistrat la ________________________________,
(nume, prenume, funcţia)
(adresa terţului susţinator economic si financiar)
ne obligam, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, sa punem la dispoziţia ________________________________
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)
toate resursele necesare pentru îndeplinirea integrala, reglementara şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publica ce urmeaza a fi încheiat între ofertant şi
autoritatea contractanta:
.........................................................................................................................................................................................
(se precizeaza explicit resursele/echipamentele/personalul care sunt puse la dispoziția operatorului economic)
Acordarea susţinerii economice si financiare nu implica alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost
incluse în propunerea financiara.
În acest sens, ne obligam în mod ferm, necondiționat și irevocabil, ca, în cazul în care contractantul întâmpina
dificultați pe parcursul derularii contractului, sa asiguram îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate prin
angajamentul de susținere, prin implicarea noastra directa.
Noi, _________________________________________________________________________________,
(denumirea terţului susţinator economic si financiar)
declaram ca înţelegem sa raspundem, în mod necondiţionat, faţa de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei
obligaţii asumate de _____________________________________________, în baza contractului de achiziţie publica,
(denumire ofertant/grupul de operatori economici)
determinata de orice eventuala neonorare a obligaţiilor de susţinere cu resurse din partea noastra, conform prezentului
angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ______________________________________________, declaram ca vom respecta contractul de
(denumirea terţului susţinator economic si financiar)
achiziție publica pentru obligațiile asumate și înţelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritaţii
contractante ca urmare a nerespectarii obligaţiilor prevazute în angajament.
Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 și art. 184 din
Legea nr.98/2016, care da dreptul autoritaţii contractante de a solicita, în mod legitim, sa raspundem în mod solidar cu
ofertantul, pentru executarea contractului de achiziţie publica, sa îndeplinim obligaţiilor asumate prin acest angajament, în
situaţia în care ____________________________ întâmpina dificultaţi pe parcursul derularii contractului.
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)
Data completarii,
_____________

Terţ susţinator,
____________
(Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata)

FORMULAR 2
Ofertant
____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ___________________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de
_______________________________________, pentru suma de______________________ lei
(denumirea produselor și serviciilor, dupa caz)

(suma in litere

si in cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________lei si pentru
(suma in litere si in cifre)

un termen de realizare pentru indeplinirea contractului de ____________________________.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile conform cerintei din documentatia de atribuire.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
______________________ zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
_
|x_| nu depunem oferta alternativa.
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/__________________, in calitate de _____________________, legal
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant
____________________
(denumirea/numele)

Anexa la Formular de oferta

CENTRALIZATOR PRETURI
Nr.
Crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

Pret unitar/ lei
fara TVA

Valoare totala/ lei
fara TVA

FORMULAR 3
Ofertant/subcontractantului
............................................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIȚIILE OBLIGATORII DIN
DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ........................... (nume, prenume), in calitate de reprezentant imputernicit al
................................. (denumirea ofertant/subcontractantului), declar pe propria raspundere ca ma
angajez sa realizez activitatile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile
obligatorii din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca, stabilite prin legislaţia adoptată la
nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile
şi acordurile internaţionale în aceste domenii si am inclus in oferta costul pentru indeplinirea acestor
obligatii.

Data completarii .......................
Ofertant/subcontractantului
……..................................
(Nume prenume reprezentant ofertant/ subcontractant; functia/
semnatura autorizata)

FORMULAR 4
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)
Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea
98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
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.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
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
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

de

_____________________.

Data completării ......................
FORMULAR 5
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea
falsului în declaraţii, următoarele:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris
al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face
parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților
susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la
gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a
Direcției Naționale de Probațiune;
c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes
personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să
afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului
de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi
semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se
află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Direcției Naționale de
Probațiune, implicate în procedura de atribuire;
e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul Direcției Naționale de Probațiune și care sunt implicate în procedura de atribuire.
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 Directiei Naționale de Probațiune cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULAR 6
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic
persoana
juridică],
în
calitate
de
ofertant
la
procedura
de
................................................................................................
pentru
achiziția
de
............................................................................................................................,
cod
CPV
..................................., la data de ............................., organizată de Directia Națională de Probațiune,
declar pe proprie răspundere că:
1.
Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din
Legea nr. 98/2016.
2.
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul
sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții 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 sancțiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecție;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să
obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii
de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă
asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )

FORMULAR 7
DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

I.Date de identificare a întreprinderii
-Denumirea întreprinderii
-Adresa sediului social
-Cod unic de înregistrare
-Numele şi funcţia ........................................................................... (preşedintele consiliului de
administraţie, director general sau echivalent)
II.Tipul întreprinderii
- Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
- Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia
- Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos .
- Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii
Exerciţiul financiar de referinţă1
Cifra de afaceri anuală netă
Numărul mediu anual de salariaţi
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior,
Nu
datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea Da (în acest caz se va
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere,
completa şi se va ataşa o
întreprindere mică, mijlocie sau mare).
declaraţie referitoare la
exerciţiul financiar anterior)
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea
..............................................................................................................
Semnătura ......................................................
..........................
şi ştampila
1

Data

întocmirii

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale
sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de
acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu
anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria
răspundere.

FORMULAR 8

ÎMPUTERNICIRE
Nr. ........../ ....(data)......
Subscrisa, _____________________________, cu sediul în _______________, telefon
_______________, fax _______________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
___________________, Cod de Înregistrare Fiscală _______________, reprezentată
legal
prin
___________________________________________,
în
calitate
de
________________________________, împuternicim prin prezenta pe ______________
_______________, domiciliat în ___________________________________ , identificat
cu
B.I./C.I.
seria ___ nr. ____________, CNP _____________________________, eliberat de
_________________, la data de ___________, având funcţia de __________________ , să ne
reprezinte
la
procedura
de
_____________________,
organizată
de
________________________________
în
scopul
atribuirii
contractului
de
_________________________________________.
În îndeplinirea mandatului său, mandatarul va avea următoarele drepturi:
1. Să semneze toate actele şi documentele ofertei care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la procedura de atribuire sus-menţionată (în original şi pentru confirmarea conformităţii cu
originalul a documentelor depuse în copie).
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 împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: se va prezenta actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate,
carte de identitate, paşaport etc.).

Data
_____________

Denumirea mandantului
S.C.____________________________________
reprezentată prin
Semnătura

