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MODELE DE FORMULARE 
 
 

Obiectul achiziției :  Materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor de hidroizolație la acoperișul Pieței 
Agroalimentare ˮ 

 
 

- formularele se vor prezenta completate in mod corespunzator si vor fi semnate de persoanele 
autorizate. 
 
Formular 1 – DECLARATIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 
98/2016; 
Formular 2 – FORMULAR DE OFERTĂ + ANEXĂ la Formular de ofertă 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Pag 2 din5 

 

FORMULAR 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. 59 si 60 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:  
 

ˮMateriale necesare pentru efectuarea lucrărilor de hidroizolație la acoperișul Pieței Agroalimentare ˮ  

la data de …….........., 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 următoarele 
situații: 
 

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.  
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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) 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Functia 

1.  Nicolae Gnatiuc Primar 
2.  Vasiloiu Bogdan-Cosmin Administrator Public  
3.  Abageru Laura Viceprimar 
4.  Daniel Spânu Secretar 
5.  Licsandru Dan Răzvan Arhitect șef 
6.  Oprea Manuela Gabriela  Director DTDPP 
7.  Laura Teodora Romedea Director Executiv D.A.P. 
8.  Doina Ghiba Şef Serviciu Buget Contabilitate 
9.  Alice Vrânceanu  Serviciul Juridic 

10.  Popa Paula  Șef Serviciu Tehnic Gospodărie si Aprovizionare Materiale 
11.  Manea Vasile Director Administrația Pieții, Oborului, Bazarului și 

Parcări 
12.  Lupu Maria Șef Serviciu  Administrația Pieții, Oborului, Bazarului și 

Parcări 
13.  Pavăl Elena Camelia Consilier Compartiment Achiziții publice 
14.  Sandu Mihaela Consilier Compartiment Achiziții publice 
15.  Piroiu Dragoș Inginer STGAM 
16.  Agapi Mircea Consilier Local 
17.  Antohe-Marica Loredana Consilier Local 
18.  Călin-Ghioc Crenguţa Consilier Local 
19.  Cristea Alexandru Consilier Local 
20.  Dumitru Mihai Consilier Local 
21.  Ene Gheorghe Consilier Local 
22.  Florian Constantin Consilier Local 
23.  Geaboc-Bădic Rodica-Mihaela Consilier Local 
24.  Herghelegiu Alina Consilier Local 
25.  Lazăr Constantin Consilier Local 
26.  Lemnaru Emil Consilier Local 
27.  Moraru Marian- Dorin Consilier Local 
28.  Ostache Florin Consilier Local 
29.  Panfil Gelu-Ionuţ Consilier Local 
30.  Paşcu-Apăvăloaie Elena Consilier Local 
31.  Roşca Sorin Consilier Local 
32.  Crăciun Elena Consilier Local 
33.  Sergentu Adrian Consilier Local 
34.  Radulescu Florin Consilier Local 
35.  Zarzu Octavian-Ciprian Consilier Local 
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        FORMULAR 2 
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 presteze serviciile mentionate in cumpararea directa:  
 
ˮMateriale necesare pentru efectuarea lucrărilor de hidroizolație la acoperișul Pieței Agroalimentare ˮ  
 
pentru suma de _________________lei fară  TVA, (suma in litere si in cifre) la care se adauga taxa pe valoarea 
adaugata in valoare de _________________________, asa cum reiese din anexa atasata la prezentul. 
                                                                                            (suma in litere si in cifre) 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa  presteze serviciile in timpul de 
______________ zile calendaristice.  
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________________zile,  
                                                                                                               (durata in litere si cifre) 
respectiv pana la data de ________________________                                                
            (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte 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: 
    |_|   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. În cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, constituim în termen legal 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.  
     |_|   prin depunere la casierie a sumei in numerar. 

_ (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) 
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oferta pentru şi în numele ___________________________________________________.       
(denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
 
 
    

ANEXĂ la Formular de ofertă 
 
 
 

 
 
Achiziția se va finaliza prin : comandă. 
Termenul de livrare al produselor:  ... zile calendaristice de la data primirii comenzii. 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_____________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________.       
(denumirea/numele operatorului economic) 
 

Nr. 
crt.  

Denumire  produs Caracteristici 
tehnice solicitate 

Caracteristici 
tehnice 
ofertate 

Nr. 
bucati 

Lei/ buc. 
fara TVA 
(inclusiv 
transport) 

Total lei fara 
TVA 

1. Prelungitor telescopic 3 m  4   
2 Trafalet mic   4   
3 Rezervă trafalet mic   20   
4 Grătar var plastic  8   
5 Bandă aluminiu 

autoadezivă 
  20   

6 Membrană bituminoasă 
cu ardezie 

Grosime 4,5mm, 
role 10mp, 
garanție 10 ani 

 35   

Valoare totală lei fara TVA 91        -  
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