
 

 

 
ANEXA LA NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII 
 
MODELE ORIENTATIVE FORMULARE  
 

 

Formular 1 – Scrisoare de înanintare  
Formular 2 -  Formular de Ofertă financiară 
Formular 3 – Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016 

 

 

 

 

 

 

 



Formular  1 
Operator  economic 
............................... 
(denumirea/numele) 
Scrisoare de înaintare a ofertei 
 
Către .......................................................................................... 
Ca urmare a anunţului publicat în .......... nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului....................................... 
…………………………………….(denumirea contractului de achiziţie publică)., noi 
.................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat  

2. Informaţii ofertant  

Denumire ofertant:  

Adresa:  

Telefon:  

Fax:  

Email:  

Număr de înmatriculare:  

Cod fiscal:  

Cont bancar:  

Banca:  

 

3. Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume 
 

Adresă 
 

Telefon  

Fax  

E-mail  

Data completării ................................  
 
Cu stimă, 
Operator economic, 
.............................................. 
(semnătura autorizata şi stampila) 

 



 

Formular 2 
Operator economic 
……………………………… 
(denumirea/numele) 
OFERTA 
 

Către .............................. 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

1. După examinarea documentaţiei de atribuire şi înţelegerea completă a cerinţelor din Caietul 
de Sarcini, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentanţi ai Ofertantului …...….  [denumirea/numele 
ofertantului] ne angajăm să semnăm contractual ……..  [introduceţi denumirea contractului], să 
demarăm, să executăm şi să finalizăm livrarile specificate în acesta, în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi cu propunerea noastră tehnică anexată, la preţurile specificate mai jos, 
după cum reies din propunerea noastră financiară. 
Prin propunerea noastră financiară, pentru produsele descrise în documentaţia tehnică oferim un 
preţ total de ………………………………… [introduceţi suma în cifre şi litere şi moneda - din propunerea 
financiară], fără TVA,  
Subsemnatul/subsemnaţii declarăm că: 
a) Am examinat conţinutul documentaţiei de atribuire, precum şi toate răspunsurile la solicitările 

de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor şi îl acceptăm în totalitate, fără nicio 
rezervă sau restricţie; 

b) Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de …………… [introduceţi 
numărul] zile de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de …………..…. 
[ziua/luna/anul] şi oferta va rămâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice 
moment înainte de expirarea perioadei menţionate. 

c) Am înţeles şi am acceptat prevederile legislaţiei achiziţiilor publice aplicabile acestei proceduri 
de atribuire, ca şi oricare alte cerinţe referitoare la forma, conţinutul, instrucţiunile, stipulările şi 
condiţiile incluse în anunţul achizitiei şi documentaţia de atribuire. Acestea au fost suficiente şi 
adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în 
considerare toate acestea. 

d) în calitate de ofertant la această procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins şi nu vom 
întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricţiona concurenţa. 

2. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
3. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice 
ofertă primită. 

Data: ………………………………………. 
……………………………………………………….. 
(nume, prenume și semnătură) 
în calitate de ………………………………. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele………………………. (denumirea/numele operatorului economic)  



Formularul  3 
 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

 

Subsemnatul(a) .............................................................................….(denumirea, numele), în 
calitate de ofertant în cadrul Contractului de servicii/furnizări/lucrări la data de 
……………………………….(zi/lună/an) declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, 
că nu mă aflu în conflict de interese cu autoritatea contractantă UAT JUDEȚUL HARGHITA, așa cum 
este prevăzut la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 
duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, subsemnatul/a declar următoarele: 

 
a) Persoanele cu funcţie de decizie în privinţa prezentului contract (membrii personalului 

autorităţii contractante care sunt implicaţi în desfăşurarea achiziției directe sau care pot 
influenţa achiziția directă) dețin/nu dețin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul 
subscris, nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare în cadrul societăţii comerciale/organizaţiei pe care o reprezint; (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); 

b) Între persoanele cu funcţie de decizie în privinţa prezentului contract (membrii personalului 
autorităţii contractante care sunt implicaţi în desfăşurarea achiziției directe sau care pot 
influenţa achiziția directă) este/nu este niciuna 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 în cadrul societăţii comerciale/organizaţiei pe care o 
reprezint; 

c) Am cunoștință/Nu am cunoștință de faptul că participă la desfășurarea achiziției directe 
vreo persoană din categoria persoanelor cu funcţie de decizie în privinţa prezentului 
contract (membrii personalului autorităţii contractante care sunt implicaţi în desfăşurarea 
achiziției directe sau care pot influenţa achiziția directă) 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 achiziției directe;  

d) Am/Nu am  drept membru în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere 
sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi (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) 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 (membrii personalului autorităţii 



contractante care sunt implicaţi în desfăşurarea achiziției directe sau care pot influenţa 
achiziția directă); 

e) Am nominalizat/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 
autorităţii contractante. 

f) Am cunoștință/Nu am cunoștință despre faptul că membrii personalului autorităţii 
contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea achiziției directe sau care pot influenţa 
achiziția directă au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt 
interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 
independenţa lor în achiziția directă respectivă. 

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul UAT JUDEȚUL HARGHITA cu privire la desfășurarea 
achiziției directe, sunt din cadrul Direcției generale programe și proiecte, Serviciului achiziții publice, 
Direcției juridice și administrație publică, Direcției economice: 

1. Zonda Erika Director general 

2. Farkas Enikő Director general adjunct 

3. Péli Levente Director general adjunct 

4. Tankó Melinda Consilier 

5. Borbáth Csilla Consilier 

6. Ioance Erika Consilier 

7. Albert  Monika Consilier 

8. Csurka Ludovic Consilier 

9. Molnár Zsuzsánna Consilier 

10. Barcsay Annamária Consilier 

11. Csurka Piroska-Margit Consilier 

12. Antal Ernő Inspector de specialitate 

13. Csíki Anna Consilier 

14. Zsombori Judit Consilier 

15. Ianovits István-Zsolt Consilier 

16. Salamon Andrea Referent 

17. Salamon Endre Consilier 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18. Borók Hajnalka  Consilier 

19. Ferencz  Judith Consilier 

20. András Ildikó  Referent 

21. Kardalus Enikõ Consilier 

22. Groza Noémi Sef serviciu 

23. Császár Judith Consilier achiziții publice 

24. György Emilia Consilier achiziții publice 

25. Lakatos Zsolt Consilier achiziții publice 

26. Sabău Elena Andrea Consilier achiziții publice 

27. Vass Erika Consilier 

28. Bartalis Tünde  Consilier 

29.  Balázs Beáta Consilier juridic 

30. Vágássy Alpár Director executiv 

31. Antal Renáta Consilier juridic 

32. Bodó Alpár Consilier juridic 

33. Munteanu Éva Consilier juridic 

34. Mîndrescu Alina-Gabriela Consilier juridic 

36. Virágh Ferenc  Consilier juridic 

37. Dragu Márk-Ádám Consilier juridic 

38. Kovács Zsolt Péter Consilier juridic 

39. Tubák Mária-Katalin Consilier juridic 

40. Bicăjanu Vasile Director executiv 

41. Biró Emese-Erzsébet Director executiv adjunct 

42. Nistor Maria Angela Consilier 

43. Nisipașu Nicoleta-Kriszta Consilier 



Subsemnatul/a…………………… 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 dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii și uzul de fals în declarații. 

 

 

Miercurea Ciuc, la _____________________ 

 
Semnătura, 

 
 
 

 
 


