
 

 

  OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016 
 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-
persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent/tert sustinator/subcontractant 
la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de 
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea  seviciului  
şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de 
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], 
declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatiile  prevazute  la art. 60 lit.d si e din Legea 
nr.98/2016: 
ART. 60  
    Ofertantul individual/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantu propus /Terțul 
susținător care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie 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, 
ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane de decizie în cadrul autorității 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire, este 
exclus din procedura de atribuire. 

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul Consiliului Județean Ialomița, care 
aprobă/semnează documente emise în legătură cu prezenta achiziție directă sunt: 

Victor MORARU –  Presedinte; 
Ionel GAE  - Vicepresedinte;  
Emil-Catalin GRIGORE – Vicepresedinte; 
Adrian Robert IONESCU – Secretar al Judetului; 
Larisa – Elena MIHAI - Administratorul public al Judetului, Manager proiect; 
Băicoanu IONICA - Director Executiv – Directia Coordonare Or anizare; 
Iulian – Grigorin DOGARU - Director Executiv adjunct– Directia Coordonare Organizare; 
Ana- Maria HAIMANA – Consilier Juridic - Directia Coordonare Organizare, Responsabil 
juridic in cadrul proiectului; 
Gabriela – Virginia TEODORESCU - Consilier Juridic - Direcţia Coordonare Organizare ; 
Emilia Ghinea - Consilier Juridic - Direcţia Coordonare Organizare; 
Mihaela MOROIANU - Director Executiv – Directia Buget Finante; 
Constanta RADU – Consilier – Directia Buget Finante – Responsabil financiar 

Tanusa NASTASE – Consilier - Directia Buget Finante; 
Silvia –Petruta DIMACHE - Consilier - Directia Buget Finante; 
Gheorghe PROCA – Director Executiv – Directia Achizitii si Patrimoniu. 
Daniela – BUNEA - Șef serviciu – Serviciul Managemt de Proiect din cadrul Directiei Investitii 
si Servicii Publice 
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Luiza-Stefania GHEORGHE –Consilier - Directia Investitii si Servicii Publice, Asistent manager 
în cadrul proiectului; 
Silvia Luminița Năstase –Consilier - Directia Achizitii si Patrimoniu, Responsabil achiziții 
publice în cadrul proiectului. 

Creola Daniela BUZU – Consilier – Compartiment Coordonare Organizare – Responsabil          
promovare în cadrul proiectului; 

    Eduard Sorin Hertz – referent – Directia Investitii si Servicii Publice – Responsabil tehnic 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 

Data                                                                                            Ofertant                                                                         

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

                                                                                         (semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Formular 3 
 
 

OFERTANTUL 

__________________ 

   (denumirea/numele) 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

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

 

    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si  
  (denumirea/numele ofertantului)       cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestam  
serviciile .............................  (obiectul achiziției ) pentru suma de ________________________ lei,  
                                                                                                                (suma în litere si în cifre)                     
  la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei. 
                                                                                     (suma în litere si în cifre) 
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea 
serviciilor  conform cerințelor caietului de sarcini.  
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________ 

  (durata în litere si în cifre)                                                             (ziua/luna/anul) 
 

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 
    5. Precizam  
     _ 

    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, 
marcat în mod clar "alternativa"; 
     _ 

    |_|  nu depunem oferta alternativă. 
          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

    6. Am înteles si consimtim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind caștigatoare, să 
constituim garantia de bună executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
    7. Întelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scazut preț sau orice alta ofertă pe care 
o puteți primi. 
Data _____/_____/_____ 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertant 
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Detalierea ofertei financiare                                                        Anexă formular de ofertă 

Nr. 

crt. 
Denumirea produsului U.M. Cant. 

Prețul 

unitar 

lei fără 

TVA 

Valoare 

lei fără 

TVA 

 Valoare    

lei cu 

TVA 

TVA 

lei 

1. 

La începutul proiectului, se va publica 

un comunicat de presă într-un ziar 

local/regional cu cel mai mare tiraj si în 

varianta on-line a ziarului respectiv, 

privind lansarea activităților. 

buc. 1     

 

2. 

La finalizarea proiectului, se va publica 

un comunicat de presă într-un ziar 

local/regional cu cel mai mare tiraj si în 

varianta on-line a ziarului respectiv, cu 

menționarea rezultatelor. 

Buc. 1     

 

3. 

Execuția,furnizarea, amplasarea și 

montarea a  unui panou temporar . 
buc. 1     

 

4. 

 

Execuția, furnizarea, amplasarea și 

montarea a  unei plăci permanente care 

va înlocui panoul temporar; 

buc. 1     

5. 

Realizarea și furnizarea a 2 plăcuțe 
metalice ce se vor aplica pe bunurile 
achiziționate în cadrul proiectului, dacă 
bunurile respective au o valoare de 
achiziție mai mare sau egală cu 25.000 
lei și o durată de viață mai mare de 1 
an; 

buc. 2     

 

 

6. 

Execuția,furnizarea, amplasarea și 

montarea a  unui banner exterior,prin 

care se vor face cunoscute acțiunile 

Uniunii Europene,conform Manualului 

de Identitate Vizuală   

Buc. 1     

 

Data _____/_____/_____ 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertant  



 

 

 

Formular 1 

    OFERTANTUL                                   Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

....................                             nr. ........../.......... 

 (denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

               Către , 

Județul Ialomița, Piața Revolutiei nr. 1 

 

 

    Ca urmare a anuntului/invitației  de participare publicata in  SICAP si pe site-ul institutiei  nr. 

........ din ..................privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  

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

  noi S.C. ………………………………………………………..vă transmitem următoarele: 

 

    a) oferta; 

    b) documentele care însoţesc oferta. 

    Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

 

  Data completării ............... 

                                                    Cu stimă, 

                                                    Ofertant, 

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

                                              (semnătura autorizată) 
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Formular 2 

 

 

INFORMAȚII GENERALE 

privind datele de contact și de corespondență 

 

Subsemnatul …………………………. (numele și prenumele), reprezentant împuternicit al 

………………………… (denumirea/numele, CUI și sediul / adresa ofertantului), declar că pentru 

derularea corespondenței referitoare la prezenta achiziție, datele de contact sunt 

următoarele:  

 persoana de contact: ................................  

 adresa: ................................  

 tel: ................................  

 e-mail: ................................  

 fax: ................................  

 

 

Data completării: ___/___/______  

 

_______________________  

(nume și funcție persoană autorizată)  

_______________________  

(semnătura persoanei autorizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

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

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

.....................................................................................................................................................................,  

(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia 

prevazută la art. 164 din Legea 98/2016 privind achiztiile publice, respectiv  nu am fost condamnat prin 

hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: 

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; 
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g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene din 27 noiembrie 1995. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă organizatoare a procedurii 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 ...................... 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

___________________________ 

(Funcţie) 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

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

 

 

                    Subsemnatul(a)........................................................................, reprezentant al ............................. 

(denumirea operatorului economic/asociat/subcontractant), participant in calitate de ofertant la procedura 

de achizitie publica ,,....................................” avand ca obiect: ,,……………………………………………………………..”, 

cod CPV: ………………. …………………….., criteriu de atribuire ,,.........................................”, organizată de 

........................................., 

declar in numele ofertantului, sub sancţiunea falsului în declaraţii, ca NU ne aflam in nici una 

dintre situaţiile menţionate in cadrul articolului 167 din Legea 98/2016: 

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 
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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. 

În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică ne vom afla în una dintre 

situaţiile menţionate mai sus, ne obligam să anunţam această situaţie imediat ce a apărut. 

Înţeleg că în caz contrar vom suporta sancţiunile legii. 

 

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

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

___________________________ 

(Funcţie) 

 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 
 


