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Formular 8  
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................................................,  
                         (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul de mai jos sunt reale. 
 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, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
  Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………                                                                                           
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
            

Nr. Crt. Denumire subcontractant 
 (dacă este cunoscut la data depunerii 

ofertei) 

Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractante 

Valoarea părții 
subcontractate 

(RON) 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
            Operator, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                               
               (semnatura autorizată ) 

          



OFERTANTUL         Formular 7 

_________________________________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul (a) __________________________________________________________, 

reprezentant împuternicit al ______________________________________________________,   

cu sediul în   __________________________________________________________________,  

 

în calitate de Ofertant la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului având ca obiect 

„Organizare evenimente – 27 de campanii de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la 

grădiniță” pentru 18 campanii de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la gradiniță, cod CPV 

79952000-2 Servicii de organizare evenimente, organizată de Asociația Culturală Amphion, declar 

pe proprie răspundere că: 

 

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 

bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 

166, alin. (2) din Legea 98/2016.  

2. Nu ne aflăm în niciuna dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 

98/2016, respectiv:  

a) nu am 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) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne 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) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză; 

f)  nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o 

distorsionare a concurenţei; 

g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne 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) nu ne facem vinovați 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, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să 

prezentăm documentele justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 

obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 

influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din 

procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea 

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

 

Subsemnata (ul) 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 completării: _________________                                    

 

OFERTANT 

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

(semnătură autorizată) 

 

 



OFERTANTUL         Formular 6 

_________________________________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul (a) _________________________________________________________, 

reprezentant împuternicit al ______________________________________________________,   

cu sediul în   __________________________________________________________________,  

 

în calitate de Ofertant la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului davând ca obiect 

„Organizare evenimente – 27 de campanii de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la 

grădiniță” pentru 18 campanii de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la gradiniță, cod CPV 

79952000-2 Servicii de organizare evenimente, organizată de Asociația Culturală Amphion, 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(a) 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 

act:126692%2041995418
act:26584%2065401735
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%2065402602
act:56971%2063695762
act:56971%2063697832


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 completării: ___________________                                    

 

OFERTANT 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

act:126692%2096797768


OFERTANTUL         Formular 5 

_________________________________________________ 

(denumirea/numele) 

  

DECLARAŢIE 

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

din  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

  

Subsemnatul (a) _________________________________________________________, 

reprezentant împuternicit al ______________________________________________________,  

cu sediul în   _________________________________________________________________,  

în calitate de Ofertant la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului având ca obiect 

„Organizare evenimente – 27 de campanii de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la 

grădiniță” pentru 18 campanii de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la gradiniță, 

cod CPV 79952000-2 Servicii de organizare evenimente, organizată de Asociația Culturală 

Amphion, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că nu ma aflu in 

conflict de interese cu autoritatea contractanta ASOCIAȚIA CULTURALĂ AMPHION, asa 

cum este prevazut la art.59-60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

  

   Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 

  

   Reguli de evitare a conflictului de interese 

  

 “ART. 59 

    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 

personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează 

în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire 

sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, 

economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite 

imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

  

 ART. 60 

    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 

duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate 

cu titlu exemplificativ: 

    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 



dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

unei persoane care este 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 unuia 

dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 

concrete că poate 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 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. 

    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 

persoana 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 generală.” 

  

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 pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

  

Data completării: ___________________                                    

 

OFERTANT 

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

(semnătură autorizată) 

 



Formular 4 

 

 

DECLARAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE 

 

Subsemnatul ……………………………………., reprezentant legal al 

………………………………, participant la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția 

de  „Servicii de organizare evenimente – 27 de campanii de identificare, recrutare și 

înscriere a preșcolarilor la gradiniță” pentru 18 campanii de identificare, recrutare și înscriere 

a preșcolarilor la gradiniță, cod CPV 79952000 – 2: Servicii pentru evenimente în cadrul 

proiectului „SCAN - Salvati Copiii de Abandon si Neintegrare!”, cod POCU/74/6/18/108108, 

organizată de Asociația Culturală Amphion, 

În calitate de ofertant, prin prezenta declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile 

art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că în cadrul societății pe care o reprezint (în 

cadrul consiliului de administrație / al organului de conducere sau de supervizare a acestuia și / 

sau în calitate de acționari ori asociați), nu se regăsesc persoane care acționează în numele 

beneficiarului, care sunt implicate în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența 

rezultatul acesteia, sau care au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un 

alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 

independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

 

 

Data completării: ______________________                                   

 

Semnătură,   

 



Formular 3 

FORMULAR DE OFERTA 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea Beneficiarului si adresa completa) 

 

Domnilor, 

 

1. Examinand Cererea de ofertă, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de 

Organizare evenimente – 27 de campanii de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la 

grădiniță pentru 18 campanii de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la gradiniță, pentru 

suma de _________________________ lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de   

______________________lei, astfel: 

Servicii solicitate U.M Cantitate 
Preț unitar fără 

TVA/ eveniment 

Valoare totală fără 

TVA 

1 2 3 4 5 = 3 x 4 

Logistica evenimentului buc. 18 …….lei …….lei 

Speaker motivațional pers. 18 …….lei …….lei 

Servicii de catering pentru minim 

10 participanți/ eveniment evenim. 18 
…….lei …….lei 

Pachet stimulare inserție preșcolari 

pentru minim 10 participanți/ even. evenim. 18 
…….lei …….lei 

TOTAL/ 1 eveniment 0   

TOTAL OFERTĂ fără TVA 0 

2.  Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ___________________________,  

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 

contract angajant intre noi. 

 

Data ……………………………………. 

…………………………………………………, (semnătură),  

…………………………………………………  (denumirea/numele ofertantului) 

 



Formular 2 

 

     OFERTANTUL 

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

    (denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

1. Denumirea / numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

    E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: 

6. Obiectul de activitate, pe domenii:  

7. Birourile filialelor / sucursalelor locale, dacă este cazul: 

8. Cifra de afaceri în ultimii 3 ani: 

Anul 
Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie (lei) 

2017  

2018  

2019  

 

                               Ofertant, 

                .............……....................... 

                     (semnătura autorizată) 

 

 



Formular 1 

OPERATOR ECONOMIC              

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

(denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Catre Asociația Culturală Amphion 

Tîrgu-Mureș, str. Artei, nr. 7/3, jud. Mureș 

 

  

 

       Ca urmare a Cererii de ofertă nr. ............. din data de ......................, privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de servicii de „Organizare evenimente – 27 de campanii 

de identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la grădiniță” pentru pentru 18 campanii de 

identificare, recrutare și înscriere a preșcolarilor la gradiniță, noi ................................................./ 

(denumirea/ numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele: 

a) formularul de ofertă 

b) documentele de calificare 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzatoare și vă satisface cerintele.     

 

Ofertant, 

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

 (semnatura autorizata) 

          

Data ...................... 

 

 


