








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

ÎMPUTERNICIRE 
 
Subsemnatul(a) (nume/prenume)......................................, domiciliat(a) in .......................... .......................... (adresa 
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria ....... nr........................ eliberat de  
........................................ la data de ................................ , CNP ...................................   în calitate de reprezentant 
legal al operatorului economic  .................. 
...............................   (denumire), cu sediul in .............................  (adresa operatorului  economic),   CUI nr 
...................... , CIF nr ......................... imputemicesc prin prezenta pe DI./ Dna  domiciliat/domiciliata) in
 ......................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de  identitate (CI/ Paşaport), seria .................
 , nr ...................... , eliberat de ........................ la data de ........................................  CNP 
.................................................. având funcţia de ........................................ să ne reprezinte la achizitia publica pentru 
atribuirea contractului organizată de Municipiul Onesti si sa semneze, următoarele documente: 

 oferta; 
 răspunsurile la clarificări; 
 documentele de calificare 
 propunerea tehnica; 
 propunerea financiara; 
 orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate 

actele si faptele ce decurg din participarea la procesul de achizitie publica. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei 
penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din 
procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 
 
Data  .................................................                               Denumirea mandantului 
S.C. .............................................. 
reprezentată legal prin  
..............................                                                                       ............................................. 
(numele si prenumele persoanei împuternicite)                             (Nume, prenume) 
având funcţia de 
...........................................................                            ................................................ 
(semnătura persoanei împuternicite)                                                   (Funcţie) 
 
....................................................... 
(Semnătura autorizata .şi stampila) 
 
 
Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat Toti ofertanţii asociaţi vor desemna 
acelaşi reprezentant împuternicit pentru aceasta procedura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARUL 2 
 
 
 OFERTANT                       
.........................................                     nr. ........... / ...................... 
      (denumirea/numele) 
...............................................................  
     (adresă) 
...............................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 

DECLARATIE 
privind 

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

 Subsemnatul ........................................................................................., reprezentant împuternicit al 
.................................................................. ..........................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
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 in cadrul ofertei depusa de sus numita achizitia publica de servicii: 

,,Furnizare Servicii de Internet si comunicatii de date distribuite,  Municipiul Onești” 
         Cod de clasificare CPV: 72411000-4 _Furnizori de Servicii de INTERNET (ISP) 
 

DENUMIRE OPERATOR 
ADRESĂ, 

TELEFON, FAX, 
EMAIL 

NR. 
ÎNREGISTRAR

E IN 
REGISTRUL 

COMERTULUI, 
COD UNIC DE 
INREGISTRAR

E FISCALA 

CALITATEA DE 
PARTICIPANT LA 

ACHIZITIA 
PUBLICA 

Cont IBAN 
Trezorerie 

(se completeaza de catre 
ofertant) 

(se completeaza de 
catre ofertant) 

(se completeaza 
de catre 
ofertant)

(se completeaza de 
catre ofertant) 

(se completeaza de 
catre ofertant) 

 
 

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 ofertantului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
FORMULARUL 3 – Declaratie GDPR 

 
 
 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

Cu privire la achiziţia publică: 
,,Furnizare Servicii de Internet si comunicatii de date distribuite,  Municipiul Onești” 

         Cod de clasificare CPV: 72411000-4 _Furnizori de Servicii de INTERNET (ISP) 
 
Subsemnat(ul)/a ………………………………………… reprezentant legal al 

…………………………………………., participant la achizitia publica avand ca obiect 
…………………………………………………………….declar pe propria raspundere: 

 Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Primăria Onesti are statutul de 
operator de date cu caracter personal.  

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de subsemnatul, în 
desfășurarea procedurilor de achiziție publică  precum și în executarea unui eventual contract, sunt prelucrate de Primăria 
Municipiului Onesti, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor 
date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea 
contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră). 

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu caracter 
personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după sine respingerea ofertei. 

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie  
privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul  U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere 
scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei. 

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și neechivoc, la 
prelucrarea  datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în vederea desfășurării procedurii 
de achiziție publică și executare a contractului. 
 
 
 
            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 
        OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  
          (denumirea/numele) 
.....................................................................................  
                (adresă) 
.....................................................................................  
      (datele de identificare ale societăţii) 

D E C L A R A Ţ I E  
privind evitarea conflictului de interese 

(art. 58-63 din Legea nr.98/2016)  
Subscrisa.................................................................................................................   
                       (se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),  

în calitate de ofertant/ terț susținător/ ofertant asociat/ subcontractant pentru achizitia de:  
 

,,Furnizare Servicii de Internet si comunicatii de date distribuite,  Municipiul Onești” 
         Cod de clasificare CPV: 72411000-4 _Furnizori de Servicii de INTERNET (ISP) 

 
organizată de MUNICIPIUL ONEŞTI, cunoscând consecinţele penale pentru fals în declaraţii conform Legii 

penale, declar pe proprie răspundere faptul că nu mă aflu într-una din situatiile prevazute de art. 58-63 din legea 98/2016: 
a) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care deţin părţi sociale, 

părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris la ofertantul/candidatul, terţul susţinător sau subcontractantul propuşi 
ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 
ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori subcontractanţilor propuşi;   

b) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care sunt 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 ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori subcontractanţilor propuşi;   

c) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane despre care se constată 
sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că pot avea, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa 
şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;   

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are 
drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari 
ori asociaţi semnificativi, respectiv care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 
10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea 
general, 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire;   

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

 
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului, că nu voi angaja sau 

încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie 
publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii 
de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie 
publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.  

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. 
 

Operator economic, 
(semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 
 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea 

serviciilor achizitionate: 
 
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____ 

 
Subsemnatul ________________, în calitate de ____________________, legal autorizat să semnez 
                      (semnatura autorizată)                    (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 

            (denumirea/numele operatorului)  
 
 
 
 

 
 

Victor Laurentiu Neghina Primar
Adrian Jilcu Viceprimar 

Daniel Spânu Secretar
Lixandru Dan Razvan Arhitect Sef

Constantin Nicolae Obrinteschi        Administrator Public 
Laura Teodora Romedea Sef Politie Locala

Tarlungeanu Daniel Director Executiv D.E.F. 
Mihaila Gheorghe Director Directia Administrativa  

Anghel Irina Director Executiv D.D.L 
Bordei Livia Sef Serviciu Accesare Fonduri si Implementare Proiecte

Georgeta Ciurea Şef Serviciu Buget Contabilitate si evidenta patrimoniu
Chiriac Ionut Robert Sef Serviciu Juridic si autoritate tutelara 

Taralunga Victor  Consilier superior
Mancas Alice-Irina Consilier Serviciul Tehnic Investitii 

Virna Mihai Sef  Serviciul Tehnic Investitii 
Pintilie Nicolae Consilier Achizitii Publice 

Aanei Ileana Consilier Local
Agapi Alexandru Consilier Local

Andronache Nicolae Tudor Consilier Local
Botezatu Maria Consilier Local

Bujor Dumitru Marcel Consilier Local
Cimpoesu Gheorghe Consilier Local
Cristea Alexandru Consilier Local

Dobos Sergiu Mihai Consilier Local
Dobrea Cotel Consilier Local
Doilet Jenica Consilier Local

Dumitru Mihai Consilier Local
Maxim Miluta Consilier Local

Moraru Marian Dorin Consilier Local
Orhean Ionut Consilier Local

Pascu Apavaloaie Elena Consilier Local
Popescu Carmen Consilier Local

Rosca Sorin Consilier Local
Sergentu Adrian Consilier Local

Sticlaru Dana Cerasela Consilier Local
        Zarzu Octavian Ciprian  Consilier Local

Zvinca Daniela  Consilier Achizitii Publice 
Benahmed Hajnalka Consilier Achizitii Publice 

Stanciu Daniela   Consilier Achizitii Publice 
Negoita Marilena Consilier juridic

Apostu Dana  Consilier juridic
Onciul Vasile Consilier Superior



 
 
 
 
 

FORMULARUL  5 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  

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

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

  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 
 
 

D E C L A R A Ţ I E  
privind neîncadrarea în prevederile art. 164 - 167 din Legea nr.98/2016 

 
 
 
 

Cu privire la achiziţia publică: 
 

,,Furnizare Servicii de Internet si comunicatii de date distribuite,  Municipiul Onești” 
Cod de clasificare CPV: 72411000-4 _Furnizori de Servicii de INTERNET (ISP) 

 
 

Operatorul economic .................................................................................................................,  
                                                          (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procesul achizitiei publice 
şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm într-una din situatiile prevazute la art. 164-167 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O F E R T A N T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
[ i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Către MUNICIPIUL ONEȘTI persoana juridica romana cu sediul în Onesti,  Bd. Oituz nr. 17, cod poștal 601032, jud. 
Bacău, România, Cod unic de inregistrare  4353250  
 
Denumirea Contractului:  
 

,,Furnizare Servicii de Internet si comunicatii de date distribuite,  Municipiul Onești” 
         Cod de clasificare CPV: 72411000-4 _Furnizori de Servicii de INTERNET (ISP) 
 
1. Examinând    documentele achizitiei publice,    subsemnaţii,    reprezentanţi    ai    ofertantului 
........................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile   şi   
cerinţele   cuprinse   în   documentaţia   mai   sus   menţionată,   să   prestam ...........................................................................  
(se va completa cu denumirea contractului) pentru suma de ............................................................................ lei (suma în 
litere şi în cifre fara TVA), la care se adaugă TVA în valoare de ............................. lei (suma în litere şi în cifre). 
 
 
2. Ne angajăm ca. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare. începem prestarea serviciilor cât mai curând 
posibil după primirea ordinului de începere. 
 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  60 zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la 
data de.................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi  ....................................      (ziua/luna-anul) şi poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare): 
I..I depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar 
„alternativă/ altă ofertă'". 
 
|...I  nu depunem ofertă alternativă. 
 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită. 
 

In calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...........................................................................-  (denumirea/ numele operatorului economic) 
 
Data _________________ 
 
Ofertant .........(reprezentant legal/împuternicit) 
............................................................................ 
(denumirea Ofertantului -   in cazul unei Asocieri toţi membrii Asocierii) 
Nume si prenume 
........................................................... 
(semnătura si stampila) 
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