
 
   

Formularul 1 
OPERATORUL ECONOMIC 

.....................................................................................  
      (denumirea/numele) 

.....................................................................................  
     (adresă) 

.....................................................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 

 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165, 166 din Legea nr.98/2016 

 
      Cu privire la achiziţie publică ce are ca obiect: 

„Servicii de Actualizare Antivirus pentru Echipamentul FortiGate 100D existent in 
dotarea LAN-Primaria Municipiului Onesti –abonament 12 luni”.  

 Cod de clasificare CPV: 72540000-2 Servicii de actualizare informatica (Rev.2) 
 
Operatorul economic...............................................................................,  

                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., 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, 166 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

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)                  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Formularul 2 
 
 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 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 este este soţ/soţie, rudă sau afin, 
până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de 
supervizare a UAT-Municipiul Onesti; 
   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 UAT-Municipiul Onesti 
   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 UAT-Municipiul Onesti  
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă 
dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării achizitiei 
publice pentru atribuirea 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 UAT-Municipiul Onesti cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
   
  Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 

 

 

 

 



                                                                                                                  ANEXA LA FORMULARUL 2 

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 DIRECTE 

 
 

Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să 
semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Functia 

1. Nicolae Gnatiuc Primar 
2. Abageru Laura Viceprimar 
3. Daniel Spânu Secretar 
4. Lixandru Dan Razvan Arhitect Sef 
5. Bogdan-Cosmin Vasiloiu         Administrator Public 
6. Laura Teodora Romedea Director Executiv D.A.P. 
7. Tarlungeanu Daniel Director Executiv D.E.F. 

  8. Doina Ghiba Şef Serviciu Buget Contabilitate si evidenta patrimoniu 
9. Vranceanu Alice-Cristina Sef Serviciu Juridic si autoritate tutelara 

10. Agapi Mircea Consilier Local 
11. Antohe-Marica Loredana Consilier Local 
12. Călin-Ghioc Crenguţa Consilier Local 
13. Cristea Alexandru Consilier Local 
14. Dumitru Mihai Consilier Local 
15. Ene Gheorghe Consilier Local 
16. Florian Constantin Consilier Local 
17. Geaboc-Bădic Rodica-Mihaela Consilier Local 
18. Herghelegiu Alina Consilier Local 
19. Lazăr Constantin Consilier Local 
20. Lemnaru Emil Consilier Local 
21. Moraru  Marian- Dorin Consilier Local 
22. Ostache Florin Consilier Local 
23. Panfil Gelu-Ionuţ Consilier Local 
24. Paşcu-Apăvăloaie Elena Consilier Local 
25. Roşca Sorin Consilier Local 
26. Craciun Elena Consilier Local 
27. Sergentu Adrian Consilier Local 
28. Radulescu Florin Consilier Local 
29. Zarzu  

Octavian-Ciprian 
Consilier Local 

28. Nicolae Pintilie Consilier 
29. Anghel Irina Consilier juridic 
30. Paval Camelia Consilier 
31. Benahmed Hajnalka Consilier 
32. Negoita Marilena Consilier juridic 
33. Simion Gheorghe Consilier 
34. Onciul Vasile Consilier 



Formularul 3 
       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 
 

1. Examinand documentatia de atribuire, operatorul economic 
.....................................................  ............  ...............  ................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., ne oferim ca, in conformitate  cu prevederile si cerintele 
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile  ce au ca obiect:                                                                                                                                        

„Servicii de Actualizare Antivirus pentru Echipamentul FortiGate 100D existent in dotarea 
LAN-Primaria Municipiului Onesti –abonament 12 luni”. 

Cod de clasificare CPV: 72540000-2 Servicii de actualizare informatica (Rev.2) 
 
pentru suma de _________________________ (moneda ofertei) 
                                     (suma in litere si in cifre) 
 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 prestare de _________________________.  
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata 
de______________________zile, respectiv pana la data de ________________________                                                
          (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 emiterea comenzii ferme aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 
angajant intre noi. 
5. Precizam ca: 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
    |x|   nu depunem oferta alternativa.     
_ (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
6. 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) 
 



Formularul 4 
 OFERTANT                       
........................................................                          nr. ........... / ...................... 
      (denumirea/numele) 
...............................................................  
     (adresă) 
...............................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 

DECLARATIE 
privind 

denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/ ofertantului asociat/ 
subcontractantului/ terţului susţinător 

 
 Operatorul 
economic.................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 
din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, denumirea şi datele de 
identificare ale participanţilor în cadrul ofertei depusă de sus numita achizitia directa ce are ca 
obiect: 

„Servicii de Actualizare Antivirus pentru Echipamentul FortiGate 100D existent in 
dotarea LAN-Primaria Municipiului Onesti –abonament 12 luni”.  

Cod de clasificare CPV: 72540000-2 Servicii de actualizare informatica (Rev.2) 
 

DENUMIRE 
OPERATOR 

ADRESĂ, 
TELEFON, 

FAX, 
EMAIL 

NR. 
ÎNREGISTRARE 
IN REGISTRUL 
COMERTULUI,  
COD UNIC DE 

INREGISTRARE 
FISCALA 

CALITATEA DE PARTICIPANT LA 
PROCEDURĂ 

    
 

 
Nota: Se vor mentiona toti operatorii economici si calitatea lor de participanti la procedura 
(ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant). In cazul asocierii se va preciza 
cine este liderul asocierii. Se vor preciza pentru fiecare (ofertant/ ofertant asociat/ tert 
sustinator/ subcontractant) datele de identificare. 

 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de _________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                          (denumirea/numele operatorului economic) 
 

 


	Modele formulare

