
 
 

 

           (denumirea/numele) 
 FORMULARUL 6 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
(art. 164 din Legea 98/2016) 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________,  
                                                             (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că 
în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 
uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, 
cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face 
obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  

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 ...................... 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

FORMULARUL  7 
 
 
 

 (denumirea/numele)  
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165  DIN LEGEA NR. 98/2016) 

 
 
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic 
persoana juridică], în calitate de ofertant la achizitia directa de 
................................................................................................ privind ................................... cod CPV 
..................................., la data de ............................., organizată de MUNICIPIUL ONESTI, declar pe 
proprie răspundere că: 
 
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din 
Legea 98/2016.  
 
 
 
 
 
              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. 
            Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Operator economic, 
………………………. 
(semnătura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
FORMULARUL 8 

 
OPERATOR ECONOMIC  
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE 

PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la 
................. (se menţionează achizitia publica) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ 
(zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub 
sancţiunea excluderii şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 
prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca 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,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  

 

 

 
 
 
 

FORMULARUL 9 
 
 
 
 
 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 9 

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) 
 

 
FORMULARUL 11 

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

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

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

  (datele de identificare ale societăţii) 
 

EXPERIENŢA SIMILARĂ 
 

Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Functia 

1. Nicolae Gnatiuc Primar 
2. Abageru Laura Viceprimar 
3 Daniel Spânu Secretar 
4. Buzdugan Liviu Arhitect sef 
5. Vasiloiu 

Bogdan-Cosmin 
Administrator Public 

6. Livia Bordei Sef Serviciu Integrare Europeana, Investitii si Dezvoltare Locala  
7. Oprea Manuela Gabriela Director Executiv D.T.D.P.P. 
8. Laura Teodora Romedea Director Executiv D.A.P. 
 Doina Ghiba Şef Serviciu Buget Contabilitate  

9. Tenie Ionut Director Biblioteca Municipala “Radu Rosetti” din Onesti 
10. Agapi Mircea Consilier Local 
11. Simion Gheorghe Sef Serviciu IT&C+ 
12. Antohe-Marica Loredana Consilier Local 
13. Călin-Ghioc Crenguţa Consilier Local 
14. Cristea Alexandru Consilier Local 
15. Dumitru Mihai Consilier Local 
16. Ene Gheorghe Consilier Local 
17. Florian Constantin Consilier Local 
18. Geaboc-Bădic Rodica-Mihaela Consilier Local 
19. Herghelegiu Alina Consilier Local 
20. Lazăr Constantin Consilier Local 
21. Lemnaru Emil Consilier Local 
22. Moraru 

Marian- Dorin 
Consilier Local 

23. Ostache Florin Consilier Local 
24. Panfil Gelu-Ionuţ Consilier Local 
25. Paşcu-Apăvăloaie Elena Consilier Local 
26. Roşca Sorin Consilier Local 
27. Craciun Elena Consilier Local 
28. Sergentu Adrian Consilier Local 
29. Radulescu Florin Consilier Local 
30. Zarzu  

Octavian-Ciprian 
Consilier Local 

31. Pintilie Nicolae Consilier 
32. Dima Maricica-Marilena Consilier juridic 
33. Bogdan Pletea Consilier 
34. Victor Taralunga Consilier 
35 Onciul Vasile Consilier 



 
 

 

Achiziţia: „Asigurare Servicii de Reparații și Întreținere de specialitate pentru Servere și 
Echipamente de Rețea Locală de Calculatoare (LAN) ale Sistemului informatic aflat în 
exploatare curentă, ieșite din garanția de bună funcționare, din dotarea Primăriei 
Municipiului Onești” 
              Cod de clasificare CPV: 50312600-1 Repararea şi întreţinerea resurselor fizice de 
tehnologie a informaţiei;                                          
                                                                  50312300-8 Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea 
de date. 
 

Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin prezentarea contractului de 
antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie. 

 
    1. Denumirea şi obiectul contractului:............................................................................... 
       Numărul şi data contractului:......................................................................................... 
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:................................................................. 
       Adresa beneficiarului/clientului:..................................................................................... 
       Ţara:.............................................................................................................................. 
    3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
       (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
   |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
   |_| contractant asociat 
   |_| subcontractant 
 

4.Valoarea contractului  
- exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul................................................ 
- exprimată in echivalent euro* ................................................................................... 

    a) iniţială (la data semnării contractului):    ...................................................................... 
    b) finală (la data finalizării contractului):  ......................................................................... 
    
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
    ........................................................................................................................................ 
6. Durata de contractului  (luni) 
    a) contractată - termen PIF:.............................................................................................. 
    b) efectiv realizată - PIF;................................................................................................... 
    c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 
încheiate cu beneficiarul:.............................................................. 
    
7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie: 
   ..................................................................................................................................... 
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: 
   ...........................................................................................................................................  
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 
la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de servicii prevăzute în contract: 
Data completării:_____/_____/_____. 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele _____________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA PERSONALULUI RESPONSABIL  
PENTRU EXECUȚIA CONTRACTULUI 

 
 
 

„Asigurare Servicii de Reparații și Întreținere de specialitate pentru Servere și Echipamente 
de Rețea Locală de Calculatoare (LAN) ale Sistemului informatic aflat în exploatare 
curentă, ieșite din garanția de bună funcționare, din dotarea Primăriei Municipiului 
Onești” 
              Cod de clasificare CPV: 50312600-1 Repararea şi întreţinerea resurselor fizice de 
tehnologie a informaţiei;                                          
                                                                  50312300-8 Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea 
de date. 



 
 

 

 
 

NR. 
CRT. NUME PERSOANĂ 

STUDII/ CALIFICARE 
TELEFON/ FAX 

RAPORTUL JURIDIC  

POZIȚIE PROPUSĂ ÎN 
EXECUȚIA 

CONTRACTULUI 
PRESTARE SERVICII 
   Coordonator 
   Executanti specializati 
   Alte persoane propuse 

, 
, 
, 
 

 
 
 
 
 
 
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 16 
               OPERATORUL 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 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii_______________________, reprezentanti ai 

ofertantului ___________________________________________________________________,  
(denumirea/numele ofertantului) 

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
serviciile  mentionate in documentatia de atribuire :        
„Asigurare Servicii de Reparații și Întreținere de specialitate pentru Servere și Echipamente 
de Rețea Locală de Calculatoare (LAN) ale Sistemului informatic aflat în exploatare 
curentă, ieșite din garanția de bună funcționare, din dotarea Primăriei Municipiului 
Onești” 
              Cod de clasificare CPV: 50312600-1 Repararea şi întreţinerea resurselor fizice de 
tehnologie a informaţiei;                                           
                                                                 50312300-8 Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea 
de date. 
 

 
 

pentru suma de __________________________lei calculata astfel: 
12 luni  x ____ lei fara TVA (lei fara TVA/luna)  la care se adaugă  ________________________lei 
         (suma in litere si in cifre) 
TVA. 
        
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile în timpul de 
prestare de _________ luni calendaristice. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 180 zile (nouazeci de zile), respectiv pana 
la data de ________________________ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica 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 nu depunem oferta alternativa. 
6. În cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, constituim garantia de buna executie in 
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, respectiv: 
    |_|    printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, care devine anexă la contract. 
     |_|    reţineri succesive din facturile emise, în cuantum de |_| 10 %  pentru fiecare factură în parte.  
      (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
7. 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) 
 



 
 

 

Anexa  la Formularul de Ofertă F16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.crt. Denumire Ofertat de SC ............................ 
1 Valoare totala ofertata a manoperei 

exprimata in lei fara TVA 
 

2 Timp de raspuns de la sesizarea unei 
defectiuni pana la prezentarea la sediul 
beneficiarului pentru constatare si incepere 
reparare echipament defect exprimat in 
minute 

 

3 Timp mediu ofertat pentru reaparatii tipice 
la servere exprimat in minute 

 

4 Timp mediu ofertat reparatii tipice la 
echipamente de retea exprimat in minute 
 

 

5 Perioada de garantie acordata dupa prestarea 
serviciilor de reparatii si intretinere 
exprimata in zile 
 

 

 
 
 
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 

 
 
 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 la  
procedura de atribuire a contractului de prestari servicii: 
„Asigurare Servicii de Reparații și Întreținere de specialitate pentru Servere și Echipamente 
de Rețea Locală de Calculatoare (LAN) ale Sistemului informatic aflat în exploatare 
curentă, ieșite din garanția de bună funcționare, din dotarea Primăriei Municipiului 
Onești” 
              Cod de clasificare CPV: 50312600-1 Repararea şi întreţinerea resurselor fizice de 
tehnologie a informaţiei;                                          
                                                                  50312300-8 Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea 
de date. 
 
 

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 ofertantului) 
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