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   Anexa 10 

                                                                                                                   Formularul nr. 1 

     Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant  

    …………………… 

    (denumirea/numele) 

               

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE 
INTERESE 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedura de ……………. (tipul procedurii) având ca obiect 
…………………. (denumirea procedurii) şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 
că nu ma încadrez în niciuna dintre situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese.   

Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 
duce la apariţia unui conflict de interese, 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 
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 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/subcontractantul propus 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 
beneficiarului; 
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    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 beneficiarului. 

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 Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

 

 

 

    Data completării …..................(ziua, luna anul). 

                             

 

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 2 

    Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant 

    ………………………….. 

       (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
REFERITOARE LA NEÎNCADRAREA ÎN UNELE SITUAŢII  

DE EXCLUDERE A OFERTANȚILOR/ OFERTANȚILOR ASOCIAȚI/ 
SUBCONTRACTANȚILOR  

 

     Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant, la procedura ……………….. 
(tipul procedurii) pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect ....................... 
(denumirea serviciului), la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 
Beneficiarului), declar pe propria răspundere că: 

A) Participare la o organizație criminală 
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă 
pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în 
urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 
condamnare?  
❍Da 
❍Nu 
B) Corupție 
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o 
hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care 
continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum 
este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva  corupției care implică funcționari 
ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, JO C 195, 
25.6.1997, p. 1, și la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 
iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54). Acest motiv 
de excludere se referă, de asemenea, la corupție, astfel cum este definită în dreptul național al 
beneficiarului sau al operatorului economic. 
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❍Da 
❍Nu 
C) Fraude 
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o 
hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care 
continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? În sensul 
articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO 
C 316, 27.11.1995, p. 48). 
❍Da 
❍Nu 
D) Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste 
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni 
legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată 
cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în 
mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3). Acest 
motiv de excludere include, de asemenea, instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși o 
infracțiune, în sensul articolului 4 din respectiva decizie-cadru. 
❍Da 
❍Nu 
E) Spălare de bani sau finanțarea terorismului 
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni 
legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată 
cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în 
mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 
15). 
❍Da 
❍Nu 
F) Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane 
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă 
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pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare 
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere 
prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 
2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).  
❍Da 
❍Nu 
G) Plata impozitelor 
Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata impozitelor, atât în țara în care este 
stabilit, cât și în statul membru al beneficiarului, în cazul în care este diferit de țara de stabilire? 
❍Da 
❍Nu 
H) Plata asigurărilor sociale 
Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale, 
atât în țara în care este stabilit, cât și în statul membru al beneficiarului în cazul în care este diferit 
de țara de stabilire? 
❍Da 
❍Nu 
I) Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației de mediu 
În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul legislației 
mediului/în domeniul legislației sociale/ domeniul legislației muncii?  
❍Da 
❍Nu 
J) Falimentul 
Operatorul economic este în stare de faliment/insolvență/lichidare/ concordat preventiv/ situații 
similare, în temeiul legislației naționale? 
❍Da 
❍Nu 
I) Active administrate de lichidator 
Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? 
❍Da 
❍Nu 
J) Activitățile economice sunt suspendate 
Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? 
❍Da 
❍Nu 
K) Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței 
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Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea 
concurenței? 
❍Da 
❍Nu 
L) Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave 
Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională gravă? Dacă este cazul, a se vedea 
definițiile din legislația națională, din anunțul relevant sau din documentele achiziției 
❍Da 
❍Nu 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

 

 

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

       Data completării …..................(ziua, luna anul). 

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 3   

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant 
           (denumirea/numele) 
………………………….. 
 

Declarația privind situaţia economică şi financiară 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea ofertantului), în 
calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant, la procedura ………………..(tipul procedurii  
pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect ....................... (denumirea serviciului), la 
data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea Beneficiarului), declar pe propria 
răspundere că cifra totală de afaceri şi/sau cifra de afaceri din domeniul de activitate care face 
obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei exerciţii financiare disponibile, în funcţie de data 
înfiinţării sau începerii activităţii, este/sunt: 

 

Nr. 

crt 

Anul Cifra de afaceri anuala 

la 31 decembrie 

(mii lei) 

Cifra de afaceri anuala 

la 31 decembrie 

(echivalent euro) 

1.    

2.    

3.    

 Media anuala:   

 

 

Data completării …..................(ziua, luna anul). 

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 
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………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

Formularul nr. 4   

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant 
           (denumirea/numele) 
………………………….. 
 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE/PRESTĂRI 
SERVICII  ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................(denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că beneficiarul 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. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
........................................................................... (denumirea si adresa Beneficiarului)     cu privire la 
orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
………………………………………………………(se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 

                                                                      Operator economic,             
              

    ………… ………………. 

             (semnatura autorizată ) 
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                                                              Operator economic,              
                 

………… ………………. 

(semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 
contractul

ui 

 

 

Denumirea/nume
le 

beneficiarului/cli
entului 

Adresa 

 

Calitatea 
furnizorulu

i/ 

prestatorul
ui 

 

Preţul 
total al 

contractul
ui  

 

Procent  
îndeplinit de 

furnizor/prestator 

% 

 

Cantitat
ea 

(U.M.) 

 

Perioada 
de 

derulare 

0 1 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

       

 

2 
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Formularul nr. 5   

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant 
           (denumirea/numele) 
………………………….. 
 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE 

  ÎN ULTIMII 5 ANI 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................(denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că beneficiarul 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. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
........................................................................... (denumirea si adresa Beneficiarului)     cu privire la 
orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
………………………………………………………(se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 

                                                                      Operator economic,             
              

    ………… ………………. 

             (semnatura autorizată ) 
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                                                             Operator economic,              
                 

………… ………………. 

             (semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 
contractul

ui 

 

 

Denumirea/nu
mele 

beneficiarului/c
lientului 

Adresa 

 

Calitatea 
executantulu

i 

 

Preţul 
total al 

contractul
ui  

 

Procent  
îndeplinit de 

executant 

% 

 

Cantitat
ea 

(U.M.) 

 

Perioada 
de 

derulare 

0 1 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

       

 

2 
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Formularul nr. 6 

 

PERSONAL RESPONSABIL PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI 

(se va urmări corespondenţa cu CV-urile ataşate) 

 

Nr. 
crt.  

Post / 
Nume și 
prenume  

An 
definitivare 
în profesie 
– dacă este 

cazul  

Ani de 
experiență 
relevantă 
solicitată 

Expertiză Timp 
alocat 

(ore/lună) 
– dacă 

este cazul 

Tarif  
orar– 
dacă 
este 

cazul 

În 
domeniu  
(Nr. ani)  

Documente 
justificative 
(contracte / 

recomandări din 
partea clienților 

etc.)  
1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. 
       

 
2. 

       

 
3. 

       

 
4. 
… 

       

 

Notă:  

În cazul în care ofertantul are mai mulţi specialişti pentru un post, în tabel se va trece numai 
specialistul pe care ofertantul/liderul de asociaţie doreşte să fie luat în calcul la calificare. 

  Data completării …..................(ziua, luna anul). 

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 



S.A.P.E. S.A. 

Biroul Achiziții 

Procedura operațională 
a Biroului de Achiziții 
Cod: PO–05 

Ediția 1     Nr. de ex. 1 

Revizia 1   Nr. de ex. 1 

Pagina 13 din 14 
Exemplar nr. 1 

 

13 
 

Formularul nr. 7 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

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

  (denumirea Beneficiarului şi adresa completă) 

1. Examinând Documentația de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
Documentația de atribuire mai sus menționată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) 
pentru suma de ..................................Euro (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 
plătibilă după recepţia serviciilor/produselor/lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de 
.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile/să 
livrăm produsele/să executăm lucrările din anexă, în graficul de timp solicitat de Beneficiar (se va 
indica anexa la formular). 

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/acordului cadru aceasta ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

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

Data _____/_____/_____ 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele ofertantului) 



S.A.P.E. S.A. 

Biroul Achiziții 

Procedura operațională 
a Biroului de Achiziții 
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Anexă - Centralizator de preţuri  
.......................................................... 

(denumirea/numele ofertant) 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

Nr.  

crt. 

Activitatea 

(faza) 

Preţul  

 (fără TVA) 

  Euro 

0  2 

1   

2   

3   

 TOTAL  

 

TOTAL EURO: ........ % asociati        euro: 

........ % subcontractanti     euro: 

 

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

(semnătura autorizată) 

L.S. 
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