
 

 

     FORMULARE 

 

  

Nr.crt. Denumire formular 

1 
Declarație privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei 

mediului 

2 
Declarație privind respectarea reglementãrilor din domeniul social și al relațiilor de 

muncă 

3 Formular de ofertă  

4 Declaratie privind evitarea conflictului de interese 

5 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

6 Împuternicire  (daca este cazul) 

 

 



 

FORMULAR 1 

                                 

Operator  economic 

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

   (denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR 

DIN DOMENIUL  MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI 

 

 

 

 Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ……………………………………………………..   

reprezentant legal al …………………………………………., participant la licitatia privind serviciile de 

……………………………………………………   

declar pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom 

respecta si implementa prestarea serviciilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin 

legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului. 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 

ani sau cu amendă.» 

 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Operator economic, 

 

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

                                                         (semnătura autorizată și ștampila) 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAR 2 

 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

  DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 

     DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

 

 

 

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei 

autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului si 

datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa prestarea serviciilor 

cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii 

Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile 

internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca. 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 

obligaţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 

ani sau cu amendă.» 

 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Operator economic, 

 

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

                                                      (semnătura autorizată și ștampila) 

 

 



 

    

FORMULAR 3 

Operator  economic 

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

 (denumire ofertant) 

 

 

                              FORMULAR DE OFERTĂ 

 

  Către .................................................................................................... 

                                          (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestam 

....................................................................................................................... (denumire) pentru suma de 

..................................................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după 

recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ........................ (suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea 

serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să prestam 

serviciile....................................................... (perioada în litere şi în cifre). 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ................ zile,  

                                                                                                               (durata în litere şi cifre) respectiv 

până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte 

de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de concesiune de servicii aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 

primită. 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

 

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

    (nume, prenume şi semnătură), ștampilă  



 

Formular 4 

OPERATOR ECONOMIC 

  …………………………… 

           (denumirea/numele) 

 

 

 

           DECLARAŢIE 

     privind evitarea conflictului de interese 

 

 

             1. Subsemnatul…………………………………………………. în calitate de reprezentant legal 

al operatorului economic ……………………………………………… (denumire/numele si sediul/ 

adresa operatorului economic), având calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ terț susținător/ 

subcontractant (după caz), la achiziția pentru atribuirea contractului -de delegare servicii având ca 

obiect "Delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din comuna Șotânga, județ Dâmbovița", 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din achiziție şi a sancţiunilor aplicate faptei 

de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice, respectiv membrii din cadrul consiliului de administrație/organele de conducere 

sau de supervizare ori asociaţii acesteia, nu sunt soţ/soţie, rude sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante COMUNA ȘOTÂNGA, respectiv: 

 

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt:  

primar – Stroe Constantin, viceprimar – Tănase Marian, secretar general al comunei- Zoie 

Cristina, șef serviciu financiar contabil, administrare patrimoniu, achiziții publice, contractare și 

investiții – Pleșa Camelia Elena, consilieri locali: Negoescu Viorica, Zegheru Ion, Spinu Adriana, 

Visan Niculae, Bucaloiu Mariana-Mihaela, Ciocan Gheorghita, Treica Iosif, Tache Maria, Orbeci 

Sebastian, Bobeica Loredana- Nicoleta, Teleasa Elena, Negrea Vasile, Teleasa Dumitru,  

Podgoreanu Florina Elena. 

  

 2. Subsemnatul/a………………… declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 

vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a 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, orice documente doveditoare. 

 

 

               Data                                                 Reprezentant legal ofertantul unic/ ofertantul   

           ___________                                                                      asociat/ subcontractantul 

                                              (denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal) 

 

 



 

                                               ______________________________(semnătura și ștampila) 

  

FORMULAR   5 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                              

_____________________ 

(denumirea/numele)  

 

 

 

                                  DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT   

  PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Subsemnatul/Subsemnata___________________________, domiciliat/ă în ____________________, 

telefon _________ născut/ă la data de în localitatea_________, Carte de identitate Seria________ 

Nr._________, emis la data de________, de către________________, în calitate de reprezentant 

legal/persoana imputernicita al/a societății ________________, participant la achiziția 

de____________________ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cucaracter 

personal de către COMUNA ȘOTÂNGA.  

Datele nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea 

prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.  

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare 

domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris COMUNA ȘOTÂNGA. 

 

Data completării  ___________ 

 

 

 

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

                                   (nume, prenume şi semnătură autorizată 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAR 6 

 

OPERATOR ECONOMIC                                             

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

(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, 

CUI, telefon, fax)                                       

 

 

Împuternicire 

 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 

…………………………………………………………………………..….. (adresa operatorului economic),  

înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. …..............................., CIF ……......................…, atribut 

fiscal ……………, reprezentată prin………………………, în calitate de ………………………………., 

împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna …………………………….……, domiciliat în …………………… 

……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria …….…, nr. ………….……, CNP 

…………………………., eliberat de …….........................................., la data de …………………, având 

funcția de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire  a 

contractului/acordului-cadru având ca obiect: "Delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din 

comuna Șotânga, județ Dâmbovița", 

     

           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații: 

1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

prezenta procedură; 

2. Să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfășurării 

procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 

privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la licitație. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a Autorității 

Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție 

publica/acordurilor-cadru. 

Denumirea mandantului, 

S.C. ……………………………… 
reprezentată legal prin  _____________________(Nume, prenume, funcţie)   
 (Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite)                 
  (Semnătura autorizată şi stampila) 
.............................................      ........................................  
                        
 
 
Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

 



 

 


