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FORMULARUL 1 

      OPERATOR ECONOMIC 
..............................................................  
              (denumirea/numele) 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG 34/2006 

 
În vederea achizitiei prin cumparare directa a serviciilor: 

“Analiza de risc la securitate fizica pentru obiectivul „Camin pentru persane varstnice in Municipiul Onesti, strada 8 
Martie, Nr.26, judetul Bacau”, 

Cod CPV: 71317000-3, Denumirea cod CPV: Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul 
riscurilor, 

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. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă 
a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/ sau spălare de bani.  
  
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu 
depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind 
nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 
 
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:_____/_____/_____. 
 

Subsemnatul____________, în calitate de _________, legal autorizat să semnez 
                            (semnatura autorizată)           (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                             (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 2 

      OPERATOR ECONOMIC 
........................................................  
          (denumirea/numele) 

 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din O.U.G. 34/2006 

 
 

Subsemnatul(-a) ............................................................................................................   
                                                      ( se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică ) , 
în calitate de ofertant/candidat/concurent la cumpararea  directa,  pentru:  

“Analiza de risc la securitate fizica pentru obiectivul „Camin pentru persane varstnice in Municipiul Onesti, strada 8 
Martie, Nr.26, judetul Bacau”, 

Cod CPV: 71317000-3, Denumirea cod CPV: Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul 
riscurilor, 

 
la data de ………………., organizată de Municipiul Oneşti, declar pe proprie răspundere că: 
   a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;  
   b) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele 
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara 
în care este stabilit;  
   c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligatiile contractuale şi că nu au fost  motive imputabile nouă care au produs 
sau sunt de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;  
   d) nu am  fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;  
   e) nu prezint  informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul 
demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie.  

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. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
            
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de _________, legal autorizat să semnez 
                       (semnatura autorizată)     (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________________. 
                                                          ( denumirea/numele operatorului economic )                       
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FORMULARUL 3 
     OPERATOR  ECONOMIC 
...................................................  
           (denumirea/numele) 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  

la art. 69¹ din O.U.G. 34/2006  
 
 

Subscrisa.................................................................................................................,   
                             ( se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică ) 

în calitate de ofertant/ candidat/ ofertant asociat/ subcontractant la cumpararea directa  privind: 
“Analiza de risc la securitate fizica pentru obiectivul „Camin pentru persane varstnice in Municipiul Onesti, strada 8 

Martie, Nr.26, judetul Bacau”, 
Cod CPV: 71317000-3, Denumirea cod CPV: Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul 

riscurilor, 
la data de …….........., organizată de Municipiul Oneşti, cunoscând consecinţele penale pentru fals în declaraţii conform 
art.326 Cod Penal, declar pe proprie răspundere faptul că: 
 

a) nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie /organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari 
ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de 
decizie in cadrul autoritatii contractante; 
 

b)  nu derulez  relatii  comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a), cu persoane ce detin functii de 
decizie in cadrul autoritatii contractante. 

 
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. 

 
Înteleg faptul că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea intru sub incidenţa prevederilor 

art.326 Cod Penal privind falsul în declaraţii. 
 
            
            Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul_______________, în calitate de ____________, legal autorizat să semnez 
                           (semnatura autorizată)            (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 

 
 

TABEL 
CU PERSOANELE CU FUNCŢIE DE DECIZIE IN CADRUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, ÎN CEEA CE 

PRIVEŞTE ORGANIZAREA, DERULAREA ŞI FINALIZAREA ACHIZITIEI: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Functia 

1. Cristea Alexandru Viceprimar cu atributii de Primar 
2. Nicolae Gnatiuc Consilier Local cu atributii de Viceprimar 
3. Ionuţ Tenie  Administrator Public 
4. Daniel Spânu Secretar 
5. Buzdugan Liviu Arhitect sef 
6. Neculai Găbureanu Director executiv D.E.F. 
7. Robert Ionuţ Chiriac Director executiv D.A.P. si Membru in Comisia de Evaluare  
8. Livia Bordei Sef Serviciu Integrare Europeana, Investitii si 

Dezvoltare Locala 
9. Laura Teodora Romedea Şef Serviciu Juridic 

10. Doina Ghiba Şef Serviciu Buget Contabilitate 
11. Agapi Mircea Consilier Local 
12. Alexe Corina Consilier Local 
13. Antohe Marica Loredana Consilier Local 
14. Apavaloaie Pascu Elena Consilier Local 
15. Brînzaniuc Adrian Consilier Local 
16. Buzdugan Vasile Consilier Local 
17. Ene Gheorghe Consilier Local 
18. Florian Constantin Consilier Local 
19. Jitcovici Vicentiu Aurelian Consilier Local 
20. Lazar Aurel Consilier Local 
21. Lemnaru Emil Consilier Local 
22. Martin Stefan Consilier Local 
23. Oprea Danut Consilier Local 
24. Sergentu Adrian Consilier Local 
25. Stan Lucian Consilier Local 
26. Tofan Ioan Consilier Local 
27. Zarzu Octavian Ciprian Consilier Local 
28. Pintilie Nicolae Consilier 
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 FORMULARUL 4 
      

Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI  

DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 
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, 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 şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
 

Operator economic, 
.................................. 
semnătură autorizată) 
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          ANEXA LA FORMULARUL 4
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Operator economic,     

...................... 
(semnatură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/ 
clientului 
Adresa 

 
Calitatea 
prestato
rului*)  

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent îndeplinit 
de prestator (%) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului **) 

 1 2 3 4 5 6 8 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 
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FORMULARUL 5 
       OPERATOR ECONOMIC 
.........................................................  
 (denumirea/numele/adresă/datele de identificare ale societăţii/) 
 

F O R M U L A R    D E    O F E R T Ă 
 

Către :   Municipiul Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău 
 

Doamnelor/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 serviciile mentionate in scrisoarea de 
intentie cumparare directa: 

“Analiza de risc la securitate fizica pentru obiectivul „Camin pentru persane varstnice in Municipiul Onesti, strada 8 
Martie, Nr.26, judetul Bacau”, 

Cod CPV: 71317000-3, Denumirea cod CPV: Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor, 
 

pentru suma de  ..................................................lei fara TVA  echivalent a ..................euro fara TVA 
                                     (suma in litere si in cifre) 
platibila dupa receptia serviciilor prestate, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de 
_________________________. 
             (suma in litere si in cifre) 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in timpul de 
_________________________.  
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________________zile, respectiv pana la data de 
________________________ ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
4. Precizam ca: 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar 
"alternativa"; 
    |_|   nu depunem oferta alternativa.         _ (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_____________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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