
  OPERATOR ECONOMIC  
 

 
DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

 
1. Subsemnatul ___________________ în calitate de ofertant, la  achiziția  publică  atribuirea contractului de 
lucrări pentru  „Construire pod peste pârâul Cărbunari,  din sat Cotârgași, oras Brosteni, jud. 
Suceava, în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe 
proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni 
din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau 
de supervizare a autorității contractante;  
   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până la 
gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a autorității contractante;  
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze 
independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau unul dintre 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 autorității contractante; implicate in procedura de atribuire;  
   e) eu sau unul dintre 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 autorității 
contractante implicate în procedura de atribuire.  
2. Subsemnatul __________________ 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 Primariei orașului Broșteni, cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legătură cu activitatea noastră. 
     Persoanele cu functie de decizie în autoritatii contractante   sunt: Hurjui Alexandru primar, Mite Bogdan 
Vasile viceprimar, Paraschivei Nastasa Elena Secretar, Balau Niculina contabil sef, Tudosia Lucian sef birou 
Achizitii, Ailenei Maria Elena Inspector, Erhan Gabriela Inspector, Adascalitei Iuliana Gheorghita Inspector, 
Tintaru Alisa Ancuta Cons juridic, Cimpoesu Monica inspector; Consilieri locali: Ilisanu Cezar, Baran Doru 
Benone, Danci Teofil, Bîrsan Ion, Cerbu Angela, Bondar Ileana Paula, Cimpoesu Emil, Denes Dorel Vasile, 
Asiminei Dragos Emilian, Catea Constantin, Bilboreanu Cristian, Hlihor Marcel, Haj Constantin, Molodeschi 
Mihai. 
 
 
Data completării ________________ 
 

Operator economic, 
 
 
 
 
 
 



 
OPERATOR ECONOMIC 
______________________________ 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
 
 

Subsemnatul, ____________________________  reprezentant imputernicit al 
___________________________________ , cu sediul in ___________________________,  declar pe 
propria răspundere că mă anagajez sa prestez servicii de protectia padurilor și  să furnizez produse, în 
conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care 
sunt în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, şi am inclus costul pentru indeplinirea 
acestor obligaţii. 
 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din 
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau 
instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru 
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
 
 

Data completării : _______________        
 
       Semnatura si stampila, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  OPERATOR ECONOMIC 
______________________________ 
 
 

 

Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă pe toată 
durata de îndeplinire a contractului de prestări servicii 

 

Subsemnatul __________________________________  reprezentant imputernicit al 

___________________________________ , cu sediul in 

_____________________________________________declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea 

ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale și al 

relațiilor de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de prestări servicii, pentru personalul 

angajat în derularea contractului.  

Totodată, mă angajez prin prezenta, că voi respecta regulile privind respectarea condițiilor de mediu, 

social și al relațiilor de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii, care trebuie 

asigurate în conformitate cu legislația în vigoare, pe parcursul îndeplinirii contractului pentru 

personalul implicat în acesta. 

Subsemnatul  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

Data completării : _________________            
 
 

Semnatura și stampila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular 

 
     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către  

 
 
 

    Domnilor, 
     1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
_________________________________________    (denumirea/numele ofertantului) , ne oferim că, 
în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm 
_______________________________(denumirea lucrării)          
pentru suma de _________________________(suma în litere şi în cifre) (lei / euro ) la care se adaugă 
taxa pe valoarea adăugată în valoare de ______________________  lei . 
    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)luni 
calendaristice . 

    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 
_____________zile(durata în litere şi în 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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

    5. Precizăm că: 
     _ 
    |_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|  nu depunem oferta alternativă. 
 
    6. 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. 

    7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 

 
Data _____/_____/_____ 

 
_____________ (semnătura), în calitate de _____________________, legal autorizat sa 

semnez oferta pentru şi în numele ____________________________  (denumirea/numele operator 
economic). 

 
 
 



Anexă la Formular  oferta financiara 
 
          OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 
 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
 
 
    1. Valoarea maximă a lucrărilor   _________ (% din preţul total ofertat) 
        executate de subcontractanţi 
 
    2. Garanţia de bună execuţie va 
       fi constituită sub forma:    _________   
       în cuantum de:     _________ (% din preţul total ofertat) 
 
    3. Perioada de garanţie de bună 
        execuţie      _________ luni calendaristice 
 
    4. Perioada de mobilizare 
        (durata de la data primirii ordinului de începere  
        a lucrărilor până la data începerii execuţiei)  _________ zile calendaristice 
 
    5. Termenul pentru emiterea 
        ordinului de începere a lucrărilor (de la data 
        semnării contractului)    _________ zile calendaristice 
 
    6. Penalizări pentru întârzieri   _________ (% din valoarea care trebuia 
        la termene intermediare şi       sa fie realizata) 
        la termenul final de execuţie 
 
    7. Limita maximă a penalizărilor   _________ (% din preţul total ofertat) 
 
    8. Limita minimă a asigurărilor   _________ (% din preţul total ofertat) 
 
    9. Perioada medie de remediere 
        a defectelor     _________ zile calendaristice 
 
   10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile  
        de plată lunare (garanţii, avansuri etc.)  _________ (% din situaţiile de plată 

lunare) 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC, 
.......................... 

(semnătura autorizat) 
 
 



Formular nr. 4 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 
 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al  ....................................................................                            
                                                                                     (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
........................................................................... (denumirea si adresa autoritaţii contractante) 
    cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 
  
      
 
 
                  
            
                 Operator economic, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                              
                         (semnatura autorizată ) 

         
 

 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 la Formular nr. 4 
 

 

 
               Operator economic, 

               ...................... 
               (semnatura autorizată) 

________ 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de 
asociaţie); contractant asociat, subcontractant. 
**)Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a 

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

executantuluii*) 

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent  
executat 

% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

        

 
2 
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