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Formularul. 1     

Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante 

nr._________data___________ora_____ 

  

OFERTANTUL …….................…….........  
Adresă: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Către, _______________________________________ 

Adresa: ...................., ........................ , ......................,  

Tel. .................. , fax  ................ 

  

       Ca urmare a anunţului nr. __________ apărut_________________________________, 
privind achiziţia organizată pentru atribuirea contractului _____________________, noi 
___________________________________ (denumirea/numele ofertantului), vă transmitem 
alăturat următoarele: 
1.    Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:  

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 
  

  

Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 

Cu stimă, 
[Nume ofertant], 

_______________________ 

(semnătură autorizată)     
 

 

 



 

                                                                                                                            Formularul.2 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
___________________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 
 

INFORMATII GENERALE 

 

 

Denumirea/numele:_______________________________________________________ 
 
Codul fiscal:_____________________________________________________________ 
 
Adresa sediului central:____________________________________________________ 
 
                                     _____________________________________________________ 
 
 
Telefon:__________________ Fax:__________________E-mail:___________________ 
 
C.U.I.____________________  
 
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului_____________________________ 
 
Cont Trezorerie _____________________________________________________ 
 
Administrator _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                          Candidat / ofertant 
                                                         _______________ 
                                                        (semnatura autorizata) 
          LS 
 
           

     

 

 

 

 



 

      OFERTANTUL                                                                                                 Formularul.3 

__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 
1. Examinand caietul de sarcini, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
                                          (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului)  

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, reprezentand  
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 

, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de_________________________lei                                          
                                                                                                   (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam 
serviciile in graficul de timp anexat. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
        (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 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. Alaturi de oferta de baza:     _ 
    |_|   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) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi. 
 
Data _____/_____/_____ 
 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
         (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                                                            (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la formularul de ofertă 
 

 

Nr. crt. Descriere produs/ specificații tehnice U.M Cantitate Pret unitar 

fără TVA 

Total fără 
TVA 

1 Hârtie pentru multifuncționale A4 cu laser și 
copiatoare, cu grad ridicat de alb, 210mm x 
297mm, greutate 80g/mp,  500 coli/top 

Top 225   

2 Hârtie Copiator A3, greutate 80g/mp, pentru 
multifunctionale cu laser și copiatoare, 500 coli/top 

Top 75   

3 Carton pentru copiatoare/imprimante lase, 
250g/mp 

Top 5   

4 Calculator de birou, Număr digits display: 16. Tip 
display: extra large LCD, rabatabil, ajustabil. 
Separator: 3 digits. 
- Funcții pentru calcule fiscale, plus o gama larga 
de alte funcții. 
- Afisaj LCD ajustabil 
- Tastatura ‚IT-touch’: Conceptul se bazeaza pe o 
tastatura de computer, pentru introducerea usoara 
si rapida a datelor. Functia de adaptare a vitezei de 
tastare permite introducerea cifrelor fara blocarea 
tastaturii. 
- Sursa de alimentare dubla (fotocelula si baterie) 
- Compact si usor, cu un aspect stilat si profesional 

Buc 7   

5 Perforator de mare capacitate tehnologie 
Powersave, cu brat lung, ce permite o perforare cu 
efort minim din partea utilizatorului a 
documentelor de perforat,  indicator de hartie din 
metal, gradat pana la formatul A3, tavita pentru 
confeti cu eliberare usoara, burghiele sunt 
acoperite si protejate de o carcasa, perforeaza pana 
la 250 de coli (80 gsm), dimensiuni 173 mm x 145 
mm x 600 mm 

Buc 1   

6 Capsator de mare capacitate capse plate, incarcare 
usoara a magaziei de capse, capseaza pana la 240 
de coli de hartie 

Buc 4   

7 Capse pentru capsator poz. 6 Cutie 12   

8 Buretiera cu gel, 20 grame, ideala pentru sortarea 
documentelor, fara a fi necesara umezirea 
periodica a suportului 

Buc 10   

9 Tus pentru stampila, pentru stampile cu cauciuc, 
fara ulei, culoare intensa, rezistenta in timp, nu se 
decoloreaza, recipient prevazut cu aplicator, 
capacitate 27 ml, culoare tus ALBASTRU 

Buc 5   

10 Evidențiatoare 4buc/set Set 15   

11 Marker Permanent Multimark cu capilarii, de 
calitate deosebita, cu cerneala pe baza de alcool. 
Potrivit pentru scrierea pe orice tip de suprafata. 
Varf rotund 3,0 mm Culoare: negru 

Buc 21   



12 Marker Cd 1.0 mm 4606M Marker permanent 
special pentru scriere pe CD /DVD-uri. Cerneala 
pe baza de alcool. Varf rotund cu linie de scriere de 
1.0 mm. Culoare: negru 

Buc 21   

13 Hârtie autocolant alb A4 Cutie 5   

14 Stick 64 GB Buc 15   

15 Toner DX2500 Sharp (Black) Buc 5   

16 Toner DX2500 Sharp (Magenta) Buc 5   

17 Toner DX2500 Sharp (Yellow) Buc 5   

18 Toner DX2500 Sharp (Cyan) Buc 5   

19 Separatoare carton color 105x240 mm de 
190gr/mp, de formă dreptunghiulară 100buc/set 

Set 5   

20 Dosar PVC, format A4, capacitate 170 coli 
(80g/mp), realizat din polipropilenă, etichetă pe 
margine, perforații pentru îndosariere, culoare roșu 

Buc 300   

21 Biblioraft mare, format A4, confecționat din 
carton, margine metalică, lățime cotor 80 mm, 
muchie metalică la bază, mecanism nichelat pentru 
prinderea documentelor, buzunar exterior pentru 
etichetă interschimbabilă, culoare negru, roșu 

Buc 50   

22 Biblioraft mic, format A4, confecționat din carton, 
margine metalică, lățime cotor 50 mm, muchie 
metalică la bază, mecanism nichelat pentru 
prinderea documentelor, buzunar exterior pentru 
etichetă interschimbabilă, culoare negru, roșu 

Buc 50   

23 Biblioraft format A3 landscape, 77mm, 180 grade, 
dimensiune 77x318x480 mm, muchie metalică, 
mecanism nichelat pentru prinderea documentelor, 
buzunar exterior pentru etichetă interschimbabilă, 
culoare negru 

Buc 10   

24 Folie protecție – mărime A4, minim 45 microni, 
confecționată din polipropilenă, transparentă, 
perforații standard pentru îndosariere, deschidere 
în partea de sus, 100 buc/set 

Set 5   

25 Clipsuri medi 41mm 12buc/set Set 7   

26 Clipsuri mici 32 mm 12buc/set Set 7   

27 DVD-R 4.7 GB Buc 100   

28 Plic Cd Gumat 90g/mp 124x127mm Fereastra 
Centrata 
Plic pentru cd-uri cu fereastra centrata. Hartie alba, 
90g/mp. Inchiderea se realizeaza prin umezirea 
suprafetei gumate. 

Buc 100   

29 Capsator vertical pentru coli de prindere pe panou 
de pluta sau direct pe perete 

Buc 1   

30 Aparat de îndosariat cu inele Buc 1   

31 Creion mecanic 0.7 mm Buc 15   

32 Mine creion mecanic 0.7 mm, linii negre,intense, 7 
grade de tărie și 5 grosimi ale minei 

Set 15   



33 Pix cu gel – cu cerneală rezistentă la apă, culoarea 
scrierii albastru, grosime vârf 0.7 mm 

Buc 21   

34 Coperte carton arhivare A4 Buc 50   

35 Sfoară albă bumbac 100g  - fir foarte rezistent Ghem 10   

36 Mapă plic PVC Buc 10   

37 Lipici Glue stick 20g, universal pentru hârtie, 
carton, poze, material textil, etc 

Buc 7   

38 Plic C4 siliconic 100g/mp 229x324 mm, alb, tip T, 
pentru corespondență cu deschidere tip T pe latura 
mică. Închiderea se realizează prin îndepărtarea 
benzii aplicate pe spatele clapei plicului 

Buc 30   

39 Bandă adezivă, 48*66, acrilică, transparentă, lipire 
rezistentă 

Buc 3   

40 Panou afisaj plută cu rame din lemn, 90x120cm Buc 1   

41 Pioneze pentru panou plută, metalice, cu cap de 
plastic colorat, 40buc/cutie 

Set 5   

42 Inele PP autoadezive pentru întărire găuri, D15mm 
500buc/set 

Set 5   

43 Mapa documente cu fermoar, imitatie piele Buc 7   

44 Clipboard dublu Buc 7   

45 Stilou, corp metalic, grosime penita M Buc 7   

46 Inele de plastic pentru indosariere, 20mm, 
100buc/set 

Set 3   

47 Plic burdufde 5 cm cu deschidere pe latura mica Buc 30   

48 Suport birou metalic Buc 5   

49 Capse pentru capsator poz. 29 Buc 5   

           TOTAL fără TVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                          Formularul.4 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60  

din  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 

 

  

Subsemnatul(a) ..................................................................................................... 

                                          (denumirea, numele operatorului economic) 

în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurent/terţul susţinător, la 
ACHIZIȚIA DIRECTĂ pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect  
................................... ………………………………………………. la data de .................. 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)                                                                (zi/lună/an), 

, organizată de Consiliul Județean Ialomița , declar pe propria răspundere că nu mă aflu în  
conflict de interese cu autoritatea contractantă Consiliul Județean Ialomița. 
  

OFERTANT 

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

(semnătură autorizată) 
L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Anexa.1 

                                                                                                      la Formularul.4 

 

 

 

 

 

PERSOANELE CU FUNCTIE DE DECIZIE  

În derularea proiectului 
 

 

 

 

1. Victor MORARU – Presedintele C.J.Ialomița 
2. Ionel GAE  - Vicepresedinte 
3. Emil-Catalin GRIGORE – Vicepresedinte 
4. Larisa – Elena MIHAI - Administratorul public al Judetului 
5. Adrian Robert IONESCU – Secretarul General al Judetului 
6. Băicoanu IONICA - Director Executiv  – DCO 
7. Iulian – Grigorin DOGARU - Director Executiv adjunct DCO - Responsabil juridic 
8. Ana-Maria HAIMANA–Consilier Juridic - DCO  
9. Gabriela – Virginia TEODORESCU - Consilier Juridic DCO  
10. Emilia Ghica - Consilier Juridic DCO  
11. Hermina Marin- Consilier DCO – Responsabil promovare 
12. Mihaela MOROIANU - Director Executiv   
13. Marian-Laurentiu STEFAN– Compartiment informatica – Responsabil IT   
14. Liliana PAVEL- Consilier DBF – Responsabil financiar 
15. Tanusa NASTASE – Consilier DBF  
16. Ana-Maria Cristina PETRE - Consilier - DBF 
17. Silvia –Petruta DIMACHE - Consilier - DBF 
18. Gheorghe PROCA - Director Executiv - DAP  
19. Mihai-Cosmin NEGOIU- Consilier achiziții- DAP – Responsabil achiziții 
20. Cristian VLAD - Director Executiv – DISP  

21. Daniela BUNEA - șef serviciu –DISP - Manager proiect 
22. Ramona-Antonela DUMITRU – consilier – DISP – Asistent manager 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                      Formularul.5 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

  

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

  

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 
împuternicit al _________________________________________, 
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din 
Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv nu am 
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 
uneia dintre următoarele infracţiuni: 
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, că nici un membru 
al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu 
putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul 
excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (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. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Data _______.2020 

 

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul.6 

 

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

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE 

ART. 165/LEGEA 98/2016 
 
 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. 
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 
susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) 
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 că, 
sub sancţiunea excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, 
nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv: 
-  n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 
administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care 
respectivul operator economic este înfiinţat. 
 
     

Înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că, 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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Formularul.7 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

  

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

 

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 
_____________________________________________________________________, 
                                                                             (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică având ca obiect 
................................................................................................................................ (denumirea, 
serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de 
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 
răspundere că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice. 

  ART. 167 

    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate 
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor 
competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 
decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 

considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 
vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin 
severe; 

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte 
măsuri mai puţin severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 

reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale 



sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste 
informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate 
care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 
excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia 

sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator 
economic. 

    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din 
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura 

generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de 
operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de 
achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află 
fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de 
reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, 
fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare 
a planului de reorganizare aprobat de instanţă. 
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice 
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum 
ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau 
încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau 
una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de 
investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. 
(1). 

    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are 
suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi 
operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură 
cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere 
al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 

procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, 
financiară sau economică sau de orice altă natură; 
    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât 
individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori 
economici; 



    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu 
alţi operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte/solicitări de participare. 
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile 

identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de 
atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de 
Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. 
(6). 

    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea 

unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii 
utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

  

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 dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

  

Data completării ...................... 
  

 

 

 

Candidat /ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 
 

MODUL DE CONSTITUIRE A GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE 
 
 
 
 
 
 

S.C. ____________________________________________ (denumirea, numele operatorului 

economic), având ca reprezentant legal pe ____________________, în calitate de ofertant la procedura de 
_____________________ (se menţionează procedura) pentru achiziţia contractului 

_____________________________________ Cod CPV ___________________, la data de 
______________ (zi/luna/an), organizata de __________________________ (se inserează numele 
autorităţii contractante), optez pentru una din urmatoarele modalitati de constituire a garanţiei de buna 
execuţie: 
  
□ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara in favoarea autoritatii 

contractante 

  
□ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari in favoarea autoritatii 

contractante 

 

□ Virament bancar 

 

 

 

  Se va bifa optiunea aleasa. 
 
 
 
 
 
 
Data completării ............................... 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        OPERATOR ECONOMIC, 
                                                                                                                                    ............................ 
         (semnatura autorizata) 

 

 


