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OPERATOR ECONOMIC                                                                           FORMULAR nr. 3  
__________________                                                                              
   (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ  

Către: ................................................. 

                                 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ………………………………………………,  (denumirea/numele 

ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de 

atribuire, să furnizam produsele ..............................”, inclusiv operatiunile de instalare, montare, punere 

in functiune si autorizare , cod CPV: ………………………………………………., in valoare totala de 

……………………………(suma în litere şi în cifre) plătibilă după finalizarea tuturor operatiunilor,  in termen de 

pana la  60 zile de la data primirii facturii, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

………………………... (suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile ce 

fac obiectul prezentei proceduri. 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata 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. Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.  

5. Precizam că: 

      depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă"; 

     nu depunem ofertă alternativă. 

 (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie,  în conformitate cu prevederile din propunere contract de executie.  

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

pe care o puteţi primi.  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................  

Numele şi prenumele semnatarului ......................................................  
Capacitate de semnătură .......................................................  
Detalii despre ofertant :  
Numele ofertantului .....................................................  



Ţara de reşedinţă .................................................  
Adresa ................................................  
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ...............................................  
Telefon / Fax ..............................................  
Cod unic de înregistrare ..............................................  
Data ..............................................  
Note:  
1. În cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor înscrie atât detaliile asocierii cât şi cele 
ale fiecărui membru al asocierii.  
2. Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular nr. 2 

OPERATOR ECONOMIC 
  …………………………… 
    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016 

 
 

 Subsemnatul…………………………………………………. reprezentant împuternicit al 

…………………………………………………………………………………………………………. (denumirea/numele si sediul/adresa 

operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv 

membrii din cadrul consiliului de administratie/organele de conducere sau de supervizare ori asociaţii acesteia, nu 

sunt soţ/soţie, rude sau afin până la gradul al patrulea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin 

funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante …………………………………………………….. Galati , respectiv: 

Nr crt Numele si Prenumele Functia 

 

1 MANAGER  Prof. univ. dr. Georgescu Costinela Valeria  

2 DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL Ec. Bulboaca Alina  Doina 

3 SEF SERVICIU APCAI  Ec. Pustianu Adriana 

4   

5   

6   

 

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. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

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

Operator economic, 
....................................... 
(semnatura autorizată) 
 
 

 



Formular nr. 4  

  OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

 (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98 din 2016 

 
Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al________________, 

(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat 
asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert susținător al candidatului/ofertantului la achizitia 
directa pentru atribuirea contractului de achiziție publică de “………………………………..”, de către 
Spitalul ........................................... Galati, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am in̂călcat obligati̦ile stabilite potrivit art.51 din Legea nr.98 din 2016; 

b) nu mă aflu in̂ procedura insolvente̦i sau in̂ lichidare, in̂ supraveghere judiciară sau in̂ in̂cetarea 

activităti̦i; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să im̂i pună in̂ discuti̦e integritatea; 

d) nu am in̂cheiat cu alti̦ operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurente̦i in̂ 

cadrul sau in̂ legătură cu procedura in̂ cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situati̦e de conflict de interese in̂ cadrul sau in̂ legătură cu procedura in̂ 

cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea 

procedurii nu a condus la o distorsionare a concurente̦i; 

g) nu mi-am in̂călcat in̂ mod grav sau repetat obligati̦ile principale ce-mi reveneau in̂ cadrul unui 

contract de achiziti̦i publice, al unui contract de achiziti̦i sectoriale sau al unui contract de concesiune 

in̂cheiate anterior, nu au existat in̂călcări care au dus la in̂cetarea anticipată a respectivului contract, plata 

de daune-interese sau alte sancti̦uni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarati̦i false in̂ conti̦nutul informati̦ilor transmise la solicitarea 

autorităti̦i contractante in̂ scopul verificării absente̦i motivelor de excludere sau al in̂deplinirii criteriilor de 

calificare si̦ selecti̦e, am prezentat informati̦ile solicitate, sunt in̂ măsură să prezint documentele 

justificative solicitate; 

i) nu am in̂cercat să influente̦z in̂ mod nelegal procesul decizional al autorităti̦i contractante, să 

obti̦n informati̦i confidenti̦ale, nu am furnizat din neglijentă̦ informati̦i eronate care pot avea o influentă̦ 

semnificativă asupra deciziilor autorităti̦i contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 

selectarea sau atribuirea contractului de achiziti̦e publică/acordului-cadru către operatorul economic pe 

care-l reprezint.  

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. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării __.__.                                                                                                                                                                          ___________________________ 

 (Nume, prenume) 
___________________________ 

 (Funcţie) 
________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)  



Formular nr. 5 

OPERATOR ECONOMIC 

 ____________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

 
Subsemnatul __________________, reprezentant împuternicit al _______________ 

(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat 

asociat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu ne aflăm în niciuna din situaţiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv în 

ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea 

uneia dintre următoarele infracțiuni:  

a) constituirea unui grup infracti̦onal organizat, prevăzută de art.367 din Legea nr.286 din 2009, privind 

Codul penal, cu modificările si̦ completările ulterioare, sau de dispoziti̦ile corespunzătoare ale legislati̦ei 

penale a statului in̂ care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infracti̦uni de corupti̦e, prevăzute de art.289—294 din Legea nr.286 din 2009, cu modificările si̦ 

completările ulterioare, si̦ infracti̦uni asimilate infracti̦unilor de corupti̦e prevăzute de art.10—13 din 

Legea nr.78 din 2000 pentru prevenirea, descoperirea si̦ sancti̦onarea faptelor de corupti̦e, cu modificările 

si̦ completările ulterioare, sau de dispoziti̦ile corespunzătoare ale legislati̦ei penale a statului in̂ care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracti̦uni im̂potriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art.181—185 din Legea 

nr.78 din 2000, cu modificările si̦ completările ulterioare, sau de dispoziti̦ile corespunzătoare ale legislati̦ei 

penale a statului in̂ care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art.32—35 si̦ art.37—38 din Legea nr.535 din 2004, privind prevenirea si̦ 

combaterea terorismului, cu modificările si̦ completările ulterioare, sau de dispoziti̦ile corespunzătoare 

ale legislati̦ei penale a statului in̂ care respectivul operator economic a fost condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art.29 din Legea nr.656 din 2002, pentru prevenirea si̦ sancti̦onarea 

spălării banilor, precum si̦ pentru instituirea unor măsuri de prevenire si̦ combatere a finantă̦rii 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanta̦rea terorismului, prevăzută de art.36 din 

Legea nr.535 din 2004, cu modificările si̦ completările ulterioare, sau de dispoziti̦ile corespunzătoare ale 

legislati̦ei penale a statului in̂ care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul si̦ exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art.209—217 din Legea nr.286 din 2009, cu 

modificările si̦ completările ulterioare, sau de dispoziti̦ile corespunzătoare ale legislati̦ei penale a statului 

in̂ care respectivul operator economica fost condamnat; 

g) fraudă, in̂ sensul articolului 1 din Conventi̦a privind protejarea intereselor financiare ale Comunităti̦lor 

Europene din 27 noiembrie 1995. 



Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că niciun membru al organului de administrare, de conducere sau 
de supraveghere sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in̂ cadrul entității pe care 
o reprezint nu a fost condamnat, în ultimii 5 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti 
pentru comiterea uneia dintre infracțiunile de mai sus. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă şi/sau furnizorul de produse/servicii de achiziții au dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Data completării: __.__ 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

                                                                                                                       (Semnătura autorizată şi 
ştampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 6 
OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în prevederile  art. 165 din Legea 98/2016 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,                                                                                                  

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)  declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm 

in situaţia prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.    

    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 de 

_________________________ .            

 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)     

   

 
 
  Data completării __.__. 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

___________________________ 

 (Funcţie) 

________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila 
 


