
 
 

FORMULARUL 1 

OFERTANT (denumire) 

 

Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice  
 
 
Subsemnatul,  .......... . ................................................................. …………………………………..  
 
reprezentant împuternicit al  ....................................................... ……………………………………………………………
 .....................           (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub 
sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 
nu mă aflu în situația prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă 
a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni; 

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea hr. 286/2009 privind Codul penal, 
cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr, 286/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art, 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 
78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului 
în care respectivul operator economic afost condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și 
combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației 
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 și sancționarea spălării 
banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu 
modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de ărt. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților 
Europene din 27 noiembrie 1995. 
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita) în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de 
care dispun. 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de 
care dispun, 
înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislației penale privind falsulîn declarații. 

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul in Declarații » din Noul Cod Penal referitor la 
«Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute in art. 175 sau unei unitati 
in care aceasta isi desfasoara activitatea, in vederea producerii Unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci când, potrivit Legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se 
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

                   Ofertant 

(semnătură autorizată)  

Dată completării



 
 

FORMULARUL 2 

OFERTANT (denumire) 

Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167  

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice  

 

 
Subsemnatul, ................................................................................................................................................ ............ 
 
 
 reprezentant împuternicit al....................................................................................................................   
(denumirea operatorului economic), în: calitate de ofertant, pentru achiziția publică având ca obiect servicii de 
pregătire profesionale (denumirea serviciului), organizată de Banca Națională a României declar pe propria 
răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016 . 
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de 
care dispun. 
înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislației penale privind falșul în declarații. 

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul in Declarații » din Noul Cod Penal referitor 
la •« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute in art. 175 sau unei 
unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea, in vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru 
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se 
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

                 Ofertant 

                (semnătură autorizată)

Data completării



 

 

FORMULARUL 3 

OFERTANT (denumire) 

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 referitor la conflictul de interese economic din 
Legea nr. 98/2016 în calitate de ofertant la achiziția publică: „Servicii de formare profesională”,  

 
 

Subsemnatul ..................................................................................................................., reprezenta legal 
împuternicit  
 
al.............................................................................................................................................................................. 
(denumirea/numele/ sediul adresă) declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din achiziția directa si 
sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu mă aflu în situații potențial generatoare de conflict de 
interese, orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59 din Legea 98/2016, 
cum ar fi următoarele: 
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a Persoanelor care 
dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători 
sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere 
sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși. 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care 
este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori 
subcontractanți propuși; 

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/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, 
un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze 
independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are 
drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari 
ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află 
în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii 
de achiziție implicat în procedura de atribuire; 

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află 
în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii 
de achiziție implicat în procedura de atribuire. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare 
de care dispunem. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislației penale privind falsul în declarații. 

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul in Declarații » din Noul Cod Penal referitor 
la                         « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 
175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea in vederea producerii unei consecințe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei 
Consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ». 
 
Data completării 

 

Ofertant 

(Semnătura autorizată) 

 



 

 

FORMULARUL 4 

OFERTANT (denumire) 

INFORMAȚII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 
 
2. Codul fiscal: 

 

3. Adresa sediului central: 

 

4. Telefon: 
 

Fax: 
 
E-mail: 
 

5. Cont.nr.. ..................... …………………………………….deschis la........................................................... 
 
 .. ................................. .. ............................ ... 
 
6. Certificatul de inregistrare ............................. ....../(numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare) 

 

7. Obiectul de activitate, pe domenii:  ................  ............................. ../(în conformitate cu prevederile din 
statutul 

propriu) 
 

8. Birourile filialelor/sucursalelor (locale, daca este cazul:  .......................  ................ /(adrese 
complete, 
telefon/teiex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
 

9. Principala piață a afacerilor:. .........................  
 
10. Cifra de afaceri pe ultimul an: 

Nr, Crt. Anul Cifra de afaceri anuală la data de 31 
decembrie (mii lei) 

Cifra de afaceri anuală la data de 31 
decembrie (echivalent în euro) 

1. 

     

 

 
 

                  Ofertant 

               (Semnătura autorizată) 

 

Data completării 

 

 

   



 

 

FORMULARUL 5 

OFERTANT (denumire) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESURSELE TEHNICE 

1. Subsemnatul/Subsemnata ..........  ... ……………………………………………………………………………… 

reprezentant al ..........................................  ... ………………………………………………………………………………  

cu sediul ..........................................  ... , ..........   ........................................................................................................ 
 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că avem în dotare : 

- dotările/acces necesare pentru susținerea cursurilor de la distanță 

- spatii pentru teorie (detalii suprafața, dotări, regim proprietate) 

- dotări necesare efectuării pregătirii teoretice: (detaliere) 
 

- spatii pentru practica (proprii/închiriate, suprafața, detalii suprafața, dotări) 

 
- dotări necesare efectuării practicii: (detaliere-denumire,cantitate) 

 

- suportul de curs (precizați cate pagini are si ce module/capitole cuprinde) sau manuale (denumire) 

- echipamentul de protecție 

- programa de formare (atașați o copie) 

- graficul de desfășurare a programei 

-  

2. Subsemnatul ..........  ... ………………………………………………………………………………declar că 
informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și în dovedirea celor menționate mai sus anexez 
documentele ce confirmă aceasta. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritații contractante, Banca Naționala a României, cu privire la 
orice aspect tehnic prezentat mai sus. 

4. Prezenta declarație este valabilă până la data finalizării contractului. 

 
Ofertant, 

                                                                           (semnătura autorizată) 

   

Data completării 



 

 

FORMULARUL 6 

OFERTANT (denumire) 

 

 

DECLARAȚIA PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ  

1. Denumirea ocupației/meseriei/tematicii pentru ca s-au organizat cursuri 
 
 
 
 
 
2. Numărul contractelor similare/programelpr de formare profesionala similar 
 
3. Numărul de cursanti; 
 
4. Rata de promovabilițate: 

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluționare: 
 
 
 
6. Gama de servicii prestate în baza contractului , precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul isi 
susține experiența similara: 

 

 

 

 

                                                     Ofertant, 

                    (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

   

Data completării



 

 

FORMULARUL 6.1 

OFERTANT (denumire) 

 

 

 

TABEL NOMINAL 
cu formatorii propuși pentru cursul deformare profesională în ocupația de ..........................  ...  ...........  ...  

 

Nr 
crt. 

Numele și 
prenumele 

Studii 
Unitatea de 

învățământ/Specialitatea 

Pregătire 
pedagogică 
(curs 
formator/alte 
cursuri) 

Experiența în 
formarea 

profesională 
(nr. Programe 
de pregătire 

profesională Ia 
care au 
predat) 

Vechimea 
în 

domeniul 
cursului 

(ani) 

Obiectul/ 
modulul 
care va fi 

predat 
(teorie) 

Obiectul/ 
modulul 
care va fi 

predat 
(practică)

        

        

        

        

 

Data completării 
 

 

Ofertant 

(Semnătura autorizată) 

 

 

   



 

 

FORMULARUL 7 

OFERTANT (denumire) 

                   PROPUNERE TEHNICA 

A. Denumirea meseriei/tematicii : .............   ........................  ....  

- cod NC/COR (unde este cazul) .  ....  ......    

nivel calificare :  ...................  .  

B. Obiectivele urmărite : 
1. Obiectivele generale : 

2. Obiectivele specifice : 
pregătirea teoretica și practica in meseria de ............................  ....  .....  ..  ............................ a unui număr 
de.................persoane 

C. Condiții de organizare : 
Programul de formare profesionala este de : 

calificare/ recalificare/ inițiere / perfecționare/ specializare nivelul de calificare este de ....... cu un 
numărul total de ore de ....... din care : ore de teorie 
 ........................................................................................................................................................................ 
si ore 
de practică.... . 

- perioada de desfășurare :..........  ...  ...................   ... 
număr cursuri (programe de formare) este de ................... a câte ....... persoane 
instruirea teoretica se realizează in : 

- spații adecvate (detalii).. ......................  ..  ....................  
- dotări corespunzătoare (detalii).... ........................  ..  ... , ......................  ...  

instruirea practică se realizează conform programei de pregătire în : 
- locația (detaIii) ........  .....  ............................... , 
- dotată (detalii) ................  ..  ....................  .....  
- responsabilitatea privind respectarea normelor de protecția muncii revine (completați numele 
persoanei responsabile)……..  

instruirea teoretica si practica se va realiza conform planului (orarului desfășurător) anexat, respectând 

următoarele reguli : 

1. nu se va depăși numărul de 8 ore / zi de pregătire practică, 

2. numărul de ore de pregătire teoretica pe zi va fi de cel mult 6 ore,  

Formatorii : 

- Tabelul nominal cu formatorii-conform Formularului 6.1 

- Curriculum vitae și copiile după diplome/certificate pentru formatori 

Nota : în CV-uri să fie evidențiată experiența formatorilor în specialitate și în formarea profesională a adulților. 
- acordul scris al formatorilor pentru participarea la programul de formare ofertat (in original), 

Modalitatea de evaluare a cunoștințelor este (detaliati) : 

 
 
Data completării        Ofertant 

(Semnătura autorizată) 

  



 

 

FORMULAR 8 
 
 
OFERTANT (denumire) 

 
 
     OFERTA FINANCIARĂ 
 
 
Către, 

Banca Națională a României 

1. Examinând documentația de atribuire, subscrisa 

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

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

 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația 
 
 pentru ofertanți, să prestăm ........................................................................................................................    
(denumirea 
 
serviciilor) pentru suma de  .............  ....................................................................      (suma în litere și în cifre), 
plătibilă 
 
 după recepția serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ..................................... 
 
 ......................................................... .............................................................................(suma în litere și în cifre). 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în graficul de 

timp solicitat de autoritatea contractantă. 

3. Ne angajăm să menținem aceasta oferta valabilă pentru o durată de...................................................................... 

(durata în litere și cifre), respectiv până la data de .............................................................  .........  (ziua/luna/anul),  

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizam că nu depunem ofertă alternativă. 

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți 

primi. 

Data completării: .....................  ..  ...  

Nume, prenume: ....................................................     Semnătura   
 
 
 
 
 
 
în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta   pentru... ..................... ..................... ..................... 
 
 
și în numele.................................... .............................  ...  ....  .............. ........................................................................   
   (denumire operator economic) 


