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SECŢIUNEA II - MODELE DE FORMULARE  
 
 
 
 

Formular nr. 1 Scrisoare de înaintare 

Formular nr. 2 Împuternicire 

Formular nr. 3 Formular de ofertă 

Anexa 1 la Formularul 3 Centralizator de preţuri 

Anexa 2 la Formularul 3 Grafic prestare servicii instruire  

Formular nr. 4 Model de scrisoare de garanție bancară de bună execuție 

Formular nr. 5 Propunere tehnică 

Formular nr. 6 Acord de asociere 

Formular nr. 7 Angajament ferm privind susținerea financiară a 
ofertantului/grupului de operatori economici 

Formular nr. 8 Declaraţie privind neîncadrarea în motivele de excludere legate 
de situaţia personală 

Formular nr. 9 Declaraţie privind neîncadrarea în motivele de excludere legate 
de situaţia profesională 

Formular nr. 10 Declaraţie privind evitarea conflictului de interese 

Formular nr. 11 Declaraţie privind respectarea reglementărilor din domeniul 
social şi al relaţiilor de muncă 

Formular nr. 12 Declaraţie privind respectarea reglementărilor din domeniul 
mediului şi protecţiei mediului 

Formular nr. 13 Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale 

Formular nr. 14 Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal 
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Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate 
pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi 

şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire 

 

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în 
original de ofertant şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de 
către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana 
autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal. 

Documentele/declaraţiile/certificatele emise de terţă parte (instituţii competente) vor 
fi prezentate în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă: 
original, sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a 
solicita ofertantilor declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma original, 
în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu 
originalul”.  

Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documentele/declaraţiile/certificatele 
în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată, în limba română. 
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FORMULARUL nr. 1 
 
 

Operatorul Economic   
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante                 
nr._________data___________ora_____ 

 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către U.M. ____________ 

Str. ________________ 

 
 
 
 

În cadrul procedurii proprii pentru atribuirea contractului de servicii 
_______________________, noi ____________________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic) vă  transmitem alăturat următoarele: 

1.  Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original; 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
 

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

 
 
 

Ofertant, 
 
 

........................................................ 
(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULARUL nr. 2 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

Împuternicire 

 
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu 
sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la 
Registrul Comerţului 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 
funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de 
atribuire  ….........................(se va completa cu denumirea procedurii), organizată de U.M. 
0929 Bucureşti în scopul atribuirii unui contract de servicii. 

     
           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi 
obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la prezenta procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele 
rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 
 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze 
răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la 
procedură. 
 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de 
acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie. 
 
Data completării ............................ 
 

Ofertant, 
 

........................................................ 
(denumire) 

 
reprezentată legal prin  _____________________ 

(nume si prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 
 

 
(Specimenul de semnătură  al  persoanei împuternicite) 

.............................................. 
                                                          
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie de pe actul de identitate al persoanei 
împuternicite 
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FORMULARUL nr. 3 
 

    Ofertant Economic 
 ..................................... 
      (denumirea/numele) 

  
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
pentru atribuirea contractului 

 
 
     
    1. Examinând documentaţia de atribuire pentru servicii formare în vederea îndeplinirii 
obiectivelor proiectului „INTELLIGENCE în serviciul cetăţenilor” SIPOCA 747", 
subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ______________________________________ 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 
_______________________________________ (denumirea serviciilor), pentru suma de 
______________lei, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea 
adăugată în valoare de _____________ lei. 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să  
prestăm serviciile .................................. cu respectarea tuturor cerinţelor din caietul de 
sarcini şi documentaţia de atribuire. De asemenea, ne asumăm să prestăm serviciile în 
conformitate cu graficul de timp anexat. 
    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, 
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________ (ziua/luna/anul), şi ea va 
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizăm că: 
    │_│ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”; 
    │X│ nu depunem ofertă alternativă. 
    6. Am înţeles şi consimţim ca, 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. 
    
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    ............................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului …................................................ 

Capacitate de semnătură   …................................................. 

Data  …................................................. 
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Anexa nr. 1 la FORMULARUL nr. 3 
     Ofertant Economic 
 ..................................... 
      (denumirea/numele) 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 

Nr. Denumire 
Cant
itate 

 

Preţ 
unitar 
lei fără 
T.V.A. 

Valoare 
lei fără 
T.V.A. 

Valoare 
T.V.A. 

 Servicii formare profesională  

1. LOT 1 - Cursuri dedicate recrutorilor de RU     

1.1 Curs de perfecţionare "Talent Advisor" 2    

1.2 Curs de perfecţionare "Candidate Experience Specialist" 3    

1.3 Curs de perfecţionare "Active Recruiter" 2    

1.4 Curs de perfecţionare "Headhunting and Sourcing Specialist" 3    

1.5 Curs de perfecţionare "Specialist în recrutarea şi evaluarea 
competenţelor soft (soft skills)" 

4 
   

1.6 Curs de perfecţionare "Employer Branding and Social Media 
Expert" 

2 
   

1.7. Abordări diferenţiate în procesul de recrutare (internă şi 
externă) în funcţie de generaţii 

3 
   

1.8  Tehnici avansate de comunicare şi persuadare în activitatea 
de resurse umane 

4 
   

1.9 Managementul conflictelor 3    

1.10 Munca în echipă şi cooperarea în interiorul şi între structurile 
de HR 

3 
   

2. LOT 2 - Cursuri dedicate dezvoltării de competenţe soft     

2.1 Managementul timpului 2    

2.2 Gestinarea generaţiilor 5    

2.3 Rolul HR-ului în schimbarea organizaţională 4    

2.4 Curs de perfecţionare "Internal Employer Branding Specialist" 4    

2.5 Practical Writing în HR 4    

2.6 Curs de perfecţionare "HR Trainer" 2    

3. LOT 3 - Cursuri dedicate dezvoltării de competenţe de 
business 

 
   

3.1 Curs de perfecţionare "Manager resurse umane" 3    

3.2 Curs de perfecţionare "Agile Manager in HR" 1    

3.3 Curs de perfecţionare "Inspector resurse umane" 2    

3.4 Curs de perfecţionare "HR Business Coach" 3    

3.5 Curs de perfecţionare "Assessment, Learning and 
Development Expert" 

3 
   

TOTAL lei fără T.V.A.  

TOTAL valoare T.V.A.  

TOTAL lei cu T.V.A.  

 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    ............................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului …................................................ 

Capacitate de semnătură   …................................................. 

Data  …................................................. 
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Anexa nr. 2 la FORMULARUL nr. 3 
     Ofertant Economic 
 ..................................... 
      (denumirea/numele) 
 

 
 
 
 
  

GRAFIC PRESTARE SERVICII FORMARE PROFESIONALA 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire curs 
Număr 

cursanţi 
Durata Perioada 

    Achizitorul împreună 
cu prestatorul vor 
stabili de comun 
acord datele de 

început ale 
cursurilor de 

formare. 

    

    

    

 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    ............................................... 

Numele şi prenumele semnatarului …................................................ 

Capacitate de semnătură   …................................................. 

Data  …................................................. 
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FORMULARUL nr. 4 

 

   ……………….. 
(denumire emitent garanție) 
 
 
 
 

(MODEL) SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUȚIE 
 
 

Către U.M. 0929 Bucureşti 
Strada Franceză nr. 48-50, sector 3, Bucureşti 

 
 
 

Cu privire la contractul de servicii  __________________ (denumirea contractului), 
încheiat între ___________________________________________, în calitate de 
contractant, și ______________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin 
prezenta să plătim în favoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta 
(conform art. 36 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016) 

  
necondiționat, respectiv la prima sa cerere scrisă, în care se menționează 

neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, așa cum acestea sunt prevăzute în 
contractul încheiat. Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nici o altă 
formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

 
 

Prezenta garanţie este irevocabilă și valabilă până la data de ______________. 
 

 
 

Data completării ______________ 
 
 
 

Parafată de Banca/Societate de Asigurări ____ în ziua _____ luna ____ anul ____. 
 
 

(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL  nr. 5 

 
       Ofertant Economic 
    ..................................... 
      (denumirea/numele) 
 

 
 
 
 

PROPUNEREA TEHNICĂ 
 

Pentru a proba conformitatea serviciilor cu cerinţele fiecărui punct al caietului de sarcini se 
va utiliza tabelul de mai jos 

 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    ............................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului …................................................ 

Capacitate de semnătură   …................................................. 

Data  …................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Denumire curs 
Cerinţe prevăzute 

în caietul de 
sarcini 

Cerinţe prevăzute 
în ofertă 

Comentariul 
la cerinţe 
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FORMULARUL  nr.  6 

Acord de asociere 
Nr.....................din.................................. 

 
CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI  
Art. 1 Prezentul acord se încheie între: 
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. 
..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la 
Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de 
înregistrare...................................., cont ............................................deschis 
la............................................................... reprezentata de ......................................................având 
funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE 
şi  
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului 
din ........................................ sub nr............................,cod unic de 
înregistrare...................................., cont .............................................deschis 
la............................................ reprezentata de .................................................................având 
funcţia de.......................................... în calitate de ASOCIAT 
 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea participarii cu oferta comuna la 
procedura de achizitie „………………………………………………………………”, conform 
Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către  ........................... . 
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, 
respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 
........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de 
asociere……………………………………………………………, fiind desemnat ca reprezentant 
autorizat sa primească instrucţiunile, precum si plata, pentru şi în numele oricăruia şi tuturor 
membrilor asocierii. 
Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi nelimitat în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate 
obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 
Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi 
următoarele: 
…............................................................................................. % (în litere), 
…............................................................................................. % (în litere) 
Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 
contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori 
situaţia o cere. 
Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa 
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin 
obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 
Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a 
serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (asociere) şi 
Beneficiar. 
Art. 10 Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de 
fiecare asociat pentru obiectivului supus achiziţiei: ......... 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 
LIDER ASOCIERE  (denumire operator economic) 
Nume, prenume reprezentant imputernicit,  
semnătura 
ASOCIAT 1. (denumire operator economic) 
Nume, prenume reprezentant imputernicit,  
Semnătura 
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FORMULARUL nr. 7 
Terţ susţinător economic și financiar     
        …....................................... 
          (denumirea)    

ANGAJAMENT FERM 
privind susţinerea financiară 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
Către, …............................................................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................(denumirea 
contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător 
financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne 
obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ 
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare 
necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de 
acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a 
fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 
celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) suma de 
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea 
financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a 
contractului de achiziţie publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm 
că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei 
obligaţii asumate de .......... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), în 
baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului//grupului 
de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, 
renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau 
discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem 
să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, 
atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/grupului 
de operatori economici), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la 
executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin 
prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a 
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 
prevederile art. art.182 din Legea nr.98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a 
solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din 
susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/grupului de operatori economici). 
 
Data completării : [ZZ.LL.AAAA]     Terţ susţinător …......... 

       
         (nume, prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 

Terţ susţinător 
        …....................................... 
              (denumirea)    
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FORMULARUL nr. 8 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN MOTIVELE DE EXCLUDERE 
LEGATE DE SITUAŢIA PERSONALĂ 

 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedura de achiziţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 
nu mă aflu în următoarele situaţii: 

I.  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. 18^1-
18^5 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. 

II. nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 
bugetul general consolidat. 

 
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. 

Totodată, declar ca 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 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 
Data completării ___.___.______ 

  Operator economic_____________________ (nume, prenume, semnătură autorizată şi ştampila) 
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FORMULARUL nr. 9 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN MOTIVELE DE EXCLUDERE 
LEGATE DE SITUAŢIA PROFESIONALĂ 

 
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de ofertant, la procedura proprie pentru atribuirea contractului având ca obiect 
_____________, cod CPV 80530000-8, organizată de U.M. 0929 Bucureşti, declar pe propria 
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că nu mă aflu în niciuna dintre următoarele situaţii: 

a) operatorul economic a încălcat obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor 
de muncă, 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) operatorul economic se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere 
judiciară sau în încetarea activităţii; 

c) operatorul economic 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 operatotul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) operatorul economic 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 
/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

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

     Totodată, declar ca 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 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 
Data completării ___.___.______ 
  Operator economic_____________________ (nume, prenume, semnătură autorizată şi ştampila) 
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FORMULARUL nr. 10 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 
 

 
1. Subsemnatul __________________________________, reprezentant 

împuternicit al _____________________________________(denumirea şi datele de 
identificare ale operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă 
aflu în situaţia în care: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertei a persoanelor care deţin 
părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al ofertantului, terţilor susţinători 
sau subcontractanţilor propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, terţilor susţinători ori 
subcontractanţilor propuşi; 
    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertei 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 ofertantului, terţilor 
susţinători ori subcontractanţilor propuşi; 

    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertei 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/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; 
    e) situaţia în care ofertantul 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. 
           2. Subsemnatul __________________________________, reprezentant 
împuternicit al _____________________________________(denumirea şi datele de 
identificare ale operatorului economic) 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 sau, în cazul în care vom fi 
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie. 

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 de care dispun. 

4. Persoanele cu funcţie de decizie privind procedura de achiziţie sunt: 
- Puşcaş Bogdan - şeful autorităţii contractante/ manager de proiect; 
- Guinea Mirela - contabil şef autoritate contractantă/ responsabil financiar în cadrul 

proiectului; 
- Maghiar Iulia - Manuela - şef structură achiziţii; 
- Ştefan Luiza-Anastasia - responsabil achiziţii publice în cadrul proiectului; 
- Başca Dan-Mihai - şeful unităţii beneficiare/ director de proiect; 
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- Berceanu Iulian - consilier juridic. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 57 din Regulamentul 
financiar UE nr. 966/2012 şi 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 3 luni la 2 ani sau cu amenda ». 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 
..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului..................................................... 

Capacitate de semnătură..................................................... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16/19 

 
 

FORMULARUL nr. 11 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR DIN 
DOMENIUL SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 

 
 
 

Subsemnatul ........................... (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al 
……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, că vom respecta şi 
implementa .......................................... cuprinse în ofertă conform reglementărilor stabilite 
prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri 
colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social şi al 
relaţiilor de muncă. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont 
de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în 
ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 
 

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 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda ». 
 
 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    ........................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului ................................................... 
Capacitate de semnătură   .................................................... 
Data  .................................................... 
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FORMULARUL nr. 12 
   Ofertant Economic 
 ..................................... 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR DIN 
DOMENIUL MEDIULUI ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 
 
 

Subsemnatul ........................... (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al 
……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, că vom respecta şi 
implementa .......................................... cuprinse în ofertă conform reglementărilor stabilite 
prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri 
colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului şi 
protecţiei mediului. 
 

Totodată, declar ca 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 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 
 
 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    ........................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului ................................................... 
Capacitate de semnătură   .................................................... 
Data  .................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18/19 

 
 

FORMULARUL nr . 13 

      

  Ofertant Economic 

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

    (denumirea/numele) 

 
 

 DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 
 

 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 

reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), 
în nume propriu declar că sunt de acord cu toate prevederile condiţiilor contractuale 
publicate în cadrul prezentei proceduri de atribuire a contractului de servicii formare şi ne 
obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.  
 

 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    ............................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului ................................................... 

Capacitate de semnătură   .................................................... 

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

 



 

19/19 

 
 

FORMULARUL nr . 14 
 
 
     Ofertant/Ofertant asociat 
........................................... 
      (denumirea/numele) 

  
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 

 

Subsemnatul(a) ................................................., domiciliat/ă în 

................................., născut/ă la data de ...................... în localitatea ........................., 

carte de identitate Seria ........... nr. ............................, emis la data de ..........................., 

de către ............................ în calitate de Administrator/Director General al societăţii 

........................................, participant la achiziţia (denumirea achiziţiei) 

........................................ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor 

cu caracter personal de către U.M. 0929 Bucureşti, respectând prevederile 

REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în 

aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

Datele personale colectate sunt prelucrate în vederea derulării procedurii de 

achiziţie şi pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri/certificate de 

calificare sau alte documente care atestă pregătirea profesională necesară şi gradul de 

eligibilitate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului contractului de achiziţie, alte 

documente de calificare prevăzute în caietele de sarcini/instrucţiuni de ofertare (certificate 

de înregistrare/certificate de atestare a situaţiei fiscale/juridice, autorizaţii de funcţionare, 

documente emise de instituţii de credit ce atestă bonitatea, date incluse în poliţele de 

asigurare). 

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

informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea 

consimţământului în condiţiile legii. 

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

mă oblig să informez în scris U.M. ________. 

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea 

datelor personale în scopul descris în prezenta. 

 
Data completării .........../........./..........                                                               Ofertant  
                                                                                                                                     (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 

 


