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MODELE DE FORMULARE 

pentru achiziţia directă de lucrari de  
”Intretinere drumuri cu zgura in Comuna Cuca, judetul Galati 

 

 

Lista formularelor: 

Formularul - 1  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 

98/2016; 

Formularul  - 2-3  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165-167 din Legea   

98/2016; 

Formularul  - 4  Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile 

art. 59-60 din Legea nr. 98/2016  

Formularul -5   Declaratie privind experienta similara a ofertantului pentru lucrari 

similare in ultimii 3 ani (se va atașa copie contract sau PVRTL); 

Formularul -   6 Declaraţie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu; 

Formularul –  7        Formular de ofertă 

Formularul – 8  Declaraţie privind constituirea garanţiei de bună execuţie; 

Formularul - 9  Declaraţie privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi 

mijlocii; 

Formularul - 10  Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de 

muncă şi de protecţia muncii 

Formularul – 11 Fișa de informații generale 
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Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru 
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a 
conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire 

 

 

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat numai în original de 
ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă 
persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi 
împuternicirea reprezentantului legal. 

 

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular 
solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori. 

 

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  
în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, copie legalizată 
sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor 
declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost 
depuse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.  

 

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie 
conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană. 

 

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să 
fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de 
confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante.  
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Operator economic                FORMULARUL 1 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 
 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit 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. 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________       FORMULARUL 2 
           (denumirea/numele 
 
DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 
 
                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  
                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei 
de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 
 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 dispunem. 
            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
           Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată 
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     OPERATOR ECONOMIC 
                                                       FORMULARUL 3 
       …....................... 
      (denumirea/numele)  
 
DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de 
………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie 
răspundere că în ultimii 3 ani:  
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul 
sau în legătură cu procedura în cauză; 
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii 
nu a condus la o distorsionare a concurenței; 
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune 
încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, 
plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint 
documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic 
pe care-l reprezint.  
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 că 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) 
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     OPERATOR ECONOMIC 
                                                                     FORMULARUL 4 
        …....................... 
      (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 terţiisusţinători ori subcontractanţiipropuşi nu suntsoţ/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 terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi 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 imparţialitateaautoritătii contractante pe 
parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi 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 
Probațiuneși 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 desemnaţicâştigători, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publică. 
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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 informaţiireprezentanţilorautorizaţi ai 
DirectieiNaționale de Probațiune cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 
 
  Data completării ...................... 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL 5 
 
     OPERATOR ECONOMIC 

.......................... 
(denumirea) 

DECLARAŢIE privind experienţa similară 
a ofertantului pentru lucrări similare în ultimii 3 ani 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului: _______________ 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:________________________________ 
Adresa beneficiarului/clientului: ___________________________________________ 
Ţara: ________________________ 
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
.. □. contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)  
...□contractant asociat  
...□ subcontractant 
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5. Valoarea lucrărilor executate 
de către ofertant în calitate de 
asociat/subcontractant  

exprimată în moneda în care  
s-a încheiat contractul 

exprimată în 
echivalent euro 

a) iniţială (la data semnării 
contractului): 

... ... 

b) finală (la data finalizării 
contractului):. 

... ... 

6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
___________________________________________________________________. 
7. Gama de lucrări executate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 
ofertantul îşi susţine experienţa similară: _________________________________________. 

Anexăm alăturat, în forma solicitată de autoritatea contractantă: 

- Certificari de buna executie (Respectivele certificări/procese verbale de recepţie vor indica 

beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, 

perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizarea dacă au fost efectuate în conformitate cu 

normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit) înţelegând că lipsa/ 
neprezentarea oricărui document solicitat, dă dreptul autorităţii contractante de a considera oferta 
depusă de noi inacceptabilă. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” 
din NOUL COD PENAL. 
 
Data completării,      Operator economic, 
...........................      ..................... 
(semnătură autorizată) 

 
*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, ce vor fi confirmate, la cererea comisiei de 
evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 
Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de 
reprezentantul său l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Valoarea contractului exprimată în moneda în care  
s-a încheiat contractul 

exprimată în 
echivalent euro 

a) iniţială (la data semnării 
contractului): 

... ... 

b) finală (la data finalizării 
contractului):. 

... ... 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC                                   FORMULARUL 6 
    

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

(denumirea) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA 

REGLEMENTARILOR NATIONALE DE MEDIU 
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Subsemnatul  ______________________________________ (nume şi prenume), reprezentant al 
_______________________________ (ofertant) declar pe propria răspundere că mă angajez să 
execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile nationale de 
mediu si standardele UE in domeniu. 

 

 

 

 

Operator economic 

___________________ 

(semnătura autorizată) 

 

Data:________________ 

 

 

 

 

FORMULARUL 7 
 

OPERATOR ECONOMIC  
............................................. 
(denumirea) 

 
OFERTA FINANCIARĂ 

Către UAT Comuna Cuca 
 
 
1. Examinând documentația de achizitie, subsemnații, reprezentanți ai 
ofertantului ................ ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în documentația mai sus 
menționată, să executam  ........................ 
............................................................. pentru prețul de 
........................................................... (cifre și litere) Ron la care se 
adaugă ..................... (cifre și litere) Ron, valoarea TVA.  



11 
 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să 
executam  
.................................................................................................... 
în termenul de ......... zile/ore (după caz) înscris în Propunerea tehnică și pe 
toată perioada contractului. 
 
3. Ne angajăm să menținem 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 achiziție publică, această 
ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta 
noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant 
între noi. 
 
5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau 
orice ofertă primită, dacă acestea nu îndeplinesc toate condițiile menționate în 
documentația de atribuire. 

 
Data _____/_____/_____ 
 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele 
operatorului economic) 

 
 

 

Data ______________________ Semnătura (semnături) _________________________ [stampila 
organismului care furnizează garanţia] 
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FORMULARUL  8 

     OPERATOR ECONOMIC 
......................... 

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND CONSTITUIREA GARANŢIEI DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

Titlul contractului ………………….. (se va complete denumirea contractului pentru care se depune 
oferta) 

 

 

Subsemnatul (a) ………………….. (nume/prenume) reprezentant legal al ……………… (date de 
identificare Oferant), în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului, declar pe proprie 
răspundere că în condiţiile în care oferta depusă va fi declarată câştigătoare, voi constitui garanţia de 
bună execuţie, în cuantum de ………. din preţul contractului fără TVA, 

 emisă în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări  - DA [ ] 
SAU 

 prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale   - DA [ ] 
 

se va bifa cu ”DA” variant acceptată de ofertant. 

Operator economic 

___________________ 

(semnătura autorizată) 

 

Data:________________ 
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FORMULARUL 9 
   
     OPERATOR ECONOMIC 

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

(denumirea) 

DECLARAŢIE 
privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
I. Date de indentificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii 

___________________________________________________________________________ 

Adresa sediului social 

___________________________________________________________________________ 

Cod unic de înregistrare 

___________________________________________________________________________ 

Numele şi funcţia 

___________________________________________________________________________ 

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
 

II. Tipul întreprinderii 
III.  

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

 Întreprindere autonomă 
 Întreprindere parteneră 
 Întreprindere legată 
 

IV. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 
 
Exerciţiul financiar de referinţă2 
 
Numărul mediu anual 

de salariaţi 
Cifra de afaceri anuală 

netă (mii lei/mii Euro) 
Active totale 
(mii lei/mii Euro) 

   
   

Important: Precizaţi dacă  faţă de 

exerciţiul financiar anterior, datele financiare 

au înregistrat modificări care determină 

încadrarea întreprinderii într-o altă categorie 

(respectiv micro-întreprindere, întreprindere 

mică, mijlocie sau mare). 

 

 Nu 

 Da (în acest caz se va completa şi se 

va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul 

financiar anterior) 

Subsemnatul__________________, declar pe proprie răspundere că datele din această declaraţie sunt 

conforme cu realitatea. 

(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
Data completării ............................ Ofertant, ........................................................ 

                                                           
1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din OG nr. 27/2006 
2  Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu 
financiar raportate în situaţiile anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 
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         FORMULARUL 10 
 

     OPERATOR ECONOMIC 
………………….. 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR 
REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………………….... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, în 

conformitate cu art. 34 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 că, la elaborarea 

ofertei, s-a ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea condiţiilor de muncă şi a normelor de 

protecţia muncii şi PSI ce se impun a fi respectate în execuţia lucrărilor. 

 

Subsemnatul  declar că ne angajăm faţă de autoritatea contractantă că, pe tot parcursul 

execuţiei contractului de lucrări,  vor fi respectate normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare. 

 

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

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 

orice documente doveditoare de care dispunem. 

  

Data completării: ………………… 

 

Operator economic, 

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

 

(semnătură autorizată)  
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CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

INFORMATII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ 
       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ 

        (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ 
                                                                                                                                          (adrese complete, telefon/fax,  

certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

_________________________________________________________________________ 
Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala 

                 Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 decembrie 

                                                                                                 (mii lei)                                                (echivalent euro) 

_________________________________________________________________________ 

 1. 

_________________________________________________________________________ 

 2. 

_________________________________________________________________________ 

 3. 

_________________________________________________________________________ 
 Media anuala: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Candidat/ofertant, 

_______________ 
(semnatura autorizata) 

 

 


