Formular nr. 1
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din
Legea 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit/legal al ......................... (denumirea operatorului economic) în
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,
că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv 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. 181 -185 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.
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 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
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota:

se

solicita

atat

ofertantului

asociat,

subcontractantului

1

cat

si

tertului

sustinator

Formular nr. 2

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant legal/împuternicit al ........................
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător
al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului,
serviciului sau lucrării), codul CPV ..............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de
............ (denumireaautorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu
mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea 98/2016
Subsemnatul,................. declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă 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

Operator economic
(semnătură autorizată)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului
sustinator
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Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant legal/împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............
(denumireaautorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţiile prevăzute de dispozițiile art. 167 din Legea 98/2016, respectiv:
a) nu au fost încălcate obligaţiile stabilite potrivit art. 51
b) societatea nu se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu a fost comisă o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea
d) nu au fost încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire
g) societatea nu 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;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante și nici
să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii
de atribuire
Subsemnatul, ..................... declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă 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
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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Formular nr. 4
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)
1. Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............……………….
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător), la procedura simplificată avand
ca obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile
publice.
2. Subsemnatul/a……………..........…………….…. declar că nu sunt persoane cu functii de
decizie din cadrul autoritatii contractante care fac parte din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertantului/ candidatului/ofertant
asociat/subcontractant/tertul sustinator: Persoanele ce exercită funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor,
respectiv:
1. RADU ROATIŞ CHEŢAN - Preşedinte – Secretar de Stat;
2. Laszlo CSUTAK NAGY - Vicepreşedinte – Subsecretar de Stat;
3. Mihai PONEA -Vicepreşedinte – Subsecretar de Stat
4. Stelian CARAMITRU - Secretar general;
5. Ion Tudor COMAN- Coordonator al Compartimentului Audit Public Intern
6. Codrin BORTIŞCĂ- Coordonator al Compartimentului Consilieri Afaceri Europene
7. Florentina Laura VLĂŞCEANU - Director al Direcţia de Audit
8. Ramona CLEP - Şef serviciu al Serviciului Audit Tehnic - Direcţia de Audit
9. Constantin ILIE - Coordonator al Compartimentului Evaluare Risc
10. Alina Ioana MONEA - Şef serviciu al Serviciului Comunicare
11. Dana Roberta ION - Şef serviciu al Serviciului Implementare Programe
12. Gabriel Vasile DRĂGAN - Director General al Direcţiei Generale Afaceri Interne şi Administraţie
13. Tudor-Radu-Nicolae BIACIU -Director al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane - Direcţia Generală Afaceri
Interne şi Administraţie
14. Mihail IONIŢĂ - Şef serviciu al Serviciului Juridic – Direcţia Juridică şi Resurse Umane - Direcţia Generală
Afaceri Interne şi Administraţie
15. Corina Iris CONSTANTINESCU - Şef serviciu al Serviciului Resurse Umane şi Salarizare – Direcţia Juridică şi
Resurse Umane - Direcţia Generală Afaceri Interne şi Administraţie
16. Elena Raluca ROIBU - Şef serviciu al Serviciului Contencios – Direcţia Juridică şi Resurse Umane - Direcţia
Generală Afaceri Interne şi Administraţie
17. Nicoleta VOICU - Director al Direcţiei Economice - Direcţia Generală Afaceri Interne şi Administraţie
18. Alexandru POPESCU - Coordonator al Compartimentului Relaţii Externe - Direcţia Economică - Direcţia
Generală Afaceri Interne şi Administraţie
19. Irina Elena COMAN - Şef serviciu al Serviciului Contabilitate, Financiar – Direcţia Economica - Direcţia
Generală Afaceri Interne şi Administraţie
20. Irina Florina ANDRONACHE - Şef serviciu al Serviciului Buget – Finanţe, Patrimoniu – Direcţia Economica Direcţia Generală Afaceri Interne şi Administraţie
21. Mihaela CONSTANTIN - Coordonator al Compartimentului Investiţii, Achiziţii, Administrativ - Direcţia
Economică - Direcţia Generală Afaceri Interne şi Administraţie,
22. Mihai NICULESCU - Director General al Direcţiei Generale Control Oficial
23. Ion - Sorin MITREA- Director al Direcţiei Inspecţii şi Control Oficial - Direcţia Generală Control Oficial
24. Florin BĂNĂŢEANU- Şef serviciu al Serviciului Control Sănătate Animală - Direcţia Inspecţii şi Control Oficial
- Direcţia Generală Control Oficial
25. Adriana COSTACHE - Şef serviciu al Serviciului Control Siguranţa Alimentelor - Direcţia Inspecţii şi Control
Oficial - Direcţia Generală Control Oficial
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26. Anca MORARU- Şef serviciu al Serviciului Control Produse Medicinale, Nutriţie şi Laboratoare - Direcţia
Inspecţii şi Control Oficial - Direcţia Generală Control Oficial
27. Romeo MANEA - Şef serviciu al Serviciului Antifraudă - Direcţia Generală Control Oficial
28. Liviu SĂFTESCU - Director al Direcţiei Evidenţă Informatizată, Identificare şi Înregistrare Animale - Direcţia
Generală Control Oficial
29. Mariana ŢERBEA- Director al Direcţiei Comerţ, Import – Export, Posturi de Inspecţie la Frontieră – Direcţia
Generală Control Oficial
30. Daniel Cosmin VĂDUVA- Şef serviciu al Serviciului P.I.F. - Direcţia Comerţ, Import – Export, Posturi de
Inspecţie la Frontieră – Direcţia Generală Control Oficial
31. Constanţa Cristina BUNGĂRDEAN ARMAŞ - Şef serviciu al Serviciului Poliţia Sanitară Veterinară a
Animalelor – Direcţia Generală Control Oficial
32. Corneliu CEICĂ - Director General al Direcţiei Generale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
33. Marius Iulian GRIGORE-Director General Adjunct al Direcţiei Generale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor
34. Ioana Alexandra NEGHIRLĂ- Director al Direcţiei Sănătatea Animalelor - Direcţia Generală Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor
35. Adina CIUREA- Şef serviciu al Serviciului Bunăstare a Animalelor - Direcţia Sănătatea Animalelor – Direcţia
Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
36. Cristian Ionel STOICA - Şef serviciu al Serviciului Controlul Bolilor - Direcţia Sănătatea Animalelor – Direcţia
Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
37. Cristian SIPOŞEAN Şef serviciu al Serviciului Monitorizare şi Notificare Boli - Direcţia Sănătatea Animalelor –
Direcţia Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
38. Mihaela DUMITRACHE Director al Direcţiei Produse Medicinale Veterinare şi Nutriţie Animală - Direcţia
Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
39. Florica DURLEA - Şef serviciu al Serviciului Produse Medicinale de Uz Veterinar - Direcţia Produse Medicinale
Veterinare şi Nutriţie Animală – Direcţia Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
40. Maria Magdalena ANDREŞESCU- Şef serviciu al Serviciului Nutriţia Animalelor - Direcţia Produse Medicinale
Veterinare şi Nutriţie Animală – Direcţia Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
41. Andrei George NICOLAU- Coordonator al Compartimentului Laboratoare – Direcţia Generală Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
42. Sandu Marius TOLEA - Director General Adjunct al Direcţiei Siguranţa Alimentelor - Direcţia Generală Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
43. Robert Viorel CHIOVEANU - Director al Direcţiei Siguranţa Alimentelor de Origine Animală - Direcţia
Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
44. Monica NEAGU - Director al Direcţiei Siguranţa Alimentelor de Origine Nonanimală - Direcţia Generală
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
45. Alexandra Dida COZACHIEVICI- Şef serviciu al Serviciului Siguranţa Biologică şi Toxicologică, Calitatea
Alimentelor, Standarde şi Mărci - Direcţia Siguranţa Alimentelor de Origine Nonanimală - Direcţia Generală Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
46. Victor Felix NICOLESCU - Şef serviciu al Serviciului Siguranţa Produselor Alimentare de Origine Nonanimală Direcţia Siguranţa Alimentelor de Origine Nonanimală - Direcţia Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor,

3. 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.
4. 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.
5. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractate cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completarii:
Operator economic,
….......................
(semnatura autorizata
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FORMULARUL 5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ___________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
____________________________________________________cu privire la
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________.
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizata )
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Nr. Denumirea si obiectul Codul
Denumirea/numele
Calitatea
Pretul total Pretul total Cantitatea Perioada de Observatii
Crt. contractului+Numarul CPV beneficiarului/clientului prestatorului*)
al
al
(U.M.)
derulare a
si data contractului
+
contractului contractului
contractului**
Adresa
(lei)
(valuta**)

0
1

1

2

3

4

5

6

7

8

2
.....

Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de
asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de referinta
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..............................................
(denumirea/numele ofertant)

Formular 6
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 prestăm ...................... (denumirea servicii )
pentru suma totală 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 ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
în maxim ....…..zile .
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. 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.
5. 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.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
7. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare,
să constituim garantie de bună executie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.
Data _____/_____/_____
...................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
……………………în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic
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