
 

FORMULARUL 1 

 

Înregistrată la sediul autorității contractante (..................., România) 

Nr. ______/_____________________  

OFERTANTUL  ________________________________________   

(denumirea/numele) 

Adresa:________________________________________________  

Telefon:   ______________________ 

Fax:  __________________________ 

E-mail: ________________________ 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către: ................................................... 

 

Ca urmare a Anuntului/ Invitației de participare privind 

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

Noi 

______________________________________________________________

_______, vă transmitem, alăturat, următoarele documente care însoțesc 

oferta: 

Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, un (1) exemplar original și 

un (1) exemplar în copie, fiecare conținând: 

- Documente de calificare  

- Propunerea tehnică; 

- Propunerea financiară. 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele 

dumneavoastră. 

 

Data completării :[..........................] 

 

Cu stimă, 

[Nume ofertant], 

(numele, semnătura autorizată și ștampilă) 

 

 



FORMULARUL 2 

 

                

          OPERATOR ECONOMIC  

          ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de 

…………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), 

la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub 

sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din 

capitalul subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși 

și nicio persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere 

sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu 

participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 

   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, 

până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere 

sau de supervizare a Direcției Naționale de Probațiune; 

   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 

interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă 

situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe 

parcursul procesului de evaluare;  

   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 

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 Direcției Naționale de Probațiune, implicate în procedura de atribuire;  

   e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 Direcției Naționale de 

Probațiune și care sunt implicate în procedura de atribuire.  

 

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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 

orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 

alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Directiei 

Naționale de Probațiune cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 

activitatea noastră. 

   

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

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   FORMULARUL 3 

Operator Economic 

________________________________ 

(denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 

pentru atribuirea contractului 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii _________________________, 

reprezentanti ai ofertantului 

__________________________________________________________ 

(denumirea/numele ofertantului) 

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai 

susmentionata, sa prestam servicii de ………………  

 

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 

__________________ zile,  

                                                                                                                                                                                                                         

(durata in litere si cifre),  

respectiv pana la data de ____________ si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi 

acceptata  

                                                                                 (ziua/luna/anul),  

oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

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

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

constitui un contract angajant intre noi. 

4. Precizam ca: 

 nu depunem oferta alternativa.  

 depunem oferta alternativa. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ___________ 

Numele  şi prenumele semnatarului ______________________________ 

Numele ofertantului  ____________________________________ 

Data ______________________ 

 

 


