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Formular 1  

 

Operator economic                                                                 Înregistrat la sediul                          

(denumirea/numele )                                                              autorității contractante                                                       

                                                                                                 nr. ....................... / .......... 

 

 

 

 

 

                                              SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

 

                               Către ............................................................ 

                                      (denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 

 

           Ca urmare a anunțului de participare simplificat nr. ........................... din ....................., 

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ..............................................., 

(ziua/luna/anul)                                                                                                    (denumirea 

contractului de achiziție publică)  ……………………………………………. noi 

...............................………………………………….                                                                                                         

(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul .............................…………………………………...... privind garanția pentru  

                        (tipul, seria/numărul, emitentul) 

participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru 

elaborarea și prezentarea ofertei; 

2. coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de ....... copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoțesc oferta. 

3. Pe parcursul derulării procedurii de atribuire comunicările ne pot fi transmise le: 

adresa de e-mail: ............. 

sau fax.................................... 

 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele. 

 

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

Cu stimă, 

 

Ofertant 

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

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR 2 
OPERATOR ECONOMIC 

  __________________ 

     (denumirea/numele) 

DECLARATIE 

Privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de 

ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător la procedura pentru atribuirea contractului de  

achiziție publica având ca obiect ........................................ organizată de ....................................., 
reprezentata prin subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), 

reprezentant împuternicit in calitate de  ..................................................,  declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situațiile prevăzute la 

art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv că 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 nr. 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 a fost 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 art. 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. 

Înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații. 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele și prenume)____________________, (semnătura și ștampilă), in calitate de 

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele …….. 
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FORMULAR 3 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE 

Privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 

 

1. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de 

ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător la procedura pentru atribuirea contractului de  

achiziție publica având ca obiect ........................................., reprezentata prin subsemnatul 

…………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant 

împuternicit in calitate de  .................................................., declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam /încadrăm in nici una dintre 

situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016. 

2. Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării 

declarațiilor, situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare 

privind eligibilitatea noastră, precum si experiența, competenta si resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – 

..................................., cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu activitatea 

noastră. 

4. Înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații. 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele și prenume)____________________, (semnătura și ștampilă), in calitate de 

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ……............ 



 4 

FORMULAR  4 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

DECLARAȚIE 

Privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

 

1. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de 

ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător la procedura pentru atribuirea contractului de  

achiziție publica având ca obiect .........................................., reprezentata prin subsemnatul 

…………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), in calitate de  

.................................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals in 

acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016, 

respectiv că : 

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016 ; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să 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 ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire, și nu am condus la o distorsionare a 

concurenței; 

g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract 

de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, 

plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu am transmis declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 

contractante ; 

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante sau să 

obținem informații confidențiale. 

2. Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, situațiilor 

si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum si 

experiența, competenta si resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 

sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – ................................, cu 

privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră. 

4. Înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul in declarații. 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele și prenume)____________________, (semnătura și ștampilă), in calitate de 

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ……..
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Formularul 13 
 

     

MODEL – INSTRUMENT/ SCRISOARE DE GARANTIE 

pentru participarea la procedura de atribuire a contractului 

Garantia Nr.: <XXXXXXXXXX> 

Din data:[ZZ.LL.AAAA] 

Catre:  (.....................................................) 

Adresa:  

Titlu proiect:               Titlu ….. .. 

Codul proiectului:  [Cod SEAP] 

  

Noi, [nume Banca, adresa], semnatarii acestei scrisori de garantie, avand sediul inregistrat la [adresa sediului social 

al bancii], ne obligam in mod conditionat/neconditionat si irevocabil fata de (...............................) – Autoritate 

Contractanta, sa platim suma de [X.XXX,XX] Lei, (cifra si in litere), corespunzatoare garantiei pentru participarea 

(numele si adresa ofertantului)  la procedura de atribuire pentru proiectul sus-mentionat. 

Plata va fi efectuata in lei, in contul specificat de catre Autoritatea Contractanta, fara obiectiuni de orice fel, la prima 

sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa 

Autoritatea Contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai 

multora dintre situatiile urmatoare:  

a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de 

la data semnarii contractului de achizitie 

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuză sa semneze contractul de achizitie publică in perioada de 

valabilitate a ofertei. 

Plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 

declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate 

Ne obligam sa nu intarziem in niciun fel efectuarea platii. 

Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepand cu data de [ZZ.LL.AAAA] si  este valabila pana la data de 

[ZZ.LL.AAAA].  

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice 

unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil. 

Nume: ……………………………      Functie: ………………… 

Semnatura: ……………..                 Stampila…………………. 
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Formular nr. 14 

OFERTANTUL 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestăm 

________________________________ (denumirea contractului) pentru suma de 

............................................. exclusiv TVA., la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de 

(suma in litere si in cifre) _________________________lei. (suma in litere),  

 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam 

autoutilitara conform propunerii tehnice anexate1.  

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

______________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 

        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. 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. 

5. Alaturi de oferta de baza: 

     _ 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 

separat, marcat in mod clar "alternativa"; 

     _ 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 

castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 

documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 

oferta pe care o puteti primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                 
1 Nota! Pentru propunerea tehnica, Autoritatea Contractanta nu prezinta un model/formular, Ofertantii urmand sa 

intocmeasca propunerea tehnica in coformitate cu cerintele minime si obligatorii din cadrul caietului de sarcini, prin 

prezentarea si detalierea elementelor considerate necesare in vederea evaluarii de catre Autoritatea Contractanta.  
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(denumirea/numele operatorului economic) 

 

Formular nr. 15 

Operator economic  

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

(denumirea/numele)  

 

PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA 

 

(In cadrul propunerii financiare detaliate Ofertanții vor prezenta cel puțin următoarele: 

 

Nr. 

crt. 
Serviciu /Activitate  

Unitate 

de 

Măsură 

Cantitate 
Preț  unitar  

(lei fără TVA) 

Cost total 

acord cadru  

0 A    B  C  D= C x D  

1 Servicii de supraveghere luna 24   

2 Servicii de curățenie luna 24   

4 Total valoare ofertată acord cadru (lei fără TVA)  
 

5 Valoare TVA  

6 Total valoare ofertată (lei cu TVA inclus)  

 

Detaliere costuri cu serviciile de supraveghere lunare: 

Cost salariale /persoană /lună (inclusiv cota de 2,25%) =  

Profit = % 

Cheltuieli indirecte = % 

Detaliere costuri servicii de curățenie lunare: 

NR. DENUMIRE PRODUS U.M. 
CANTITATE 

LUNARĂ 
Preț Unitar Total 

1 Detergent pungă kg.    

2 Detergent parchet l    

3 Detergent gresie l    

4 Detergent vase l    

5 Domestos l    

6 Spray mobilă buc.    

7 Clor l    

8 Soluție spălat geam l    

9 CIF buc.    

10 Bureți buc.    

11 Saci de gunoi buc.    

12 Odorizante WC buc.    

13 Mănuși perechi    

14 Spirt l    

15 Hârtie igienică buc.    

16 Prosoape rola buc.    

17 Săpun lichid buc.    

18 
Alte consumabile (lavete , mopuri, 

găleți, fărașe, raclete, etc.) 
set    

Total valoare ofertată- lei fără TVA 
 

 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
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                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

(denumirea/numele operatorului economic) 
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Formular nr. 16 - Angajament Terț susținător 

 
 

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susținerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 
Către, .............................................. 

(denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea 

contractului de achiziție publică), noi ............. (denumirea terțului susținător tehnic și 

profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terțului susținător tehnic și 

profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la 

dispoziția.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele 

tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor 

asumate de acesta/aceștia, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce 

urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. 

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, 

cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la 

dispoziția .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 

resursele tehnice și/sau profesionale de ................................................ 

..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și 

la termen a contractului de achiziție publică. 

 

Noi, ....................... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că 

înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru 

neexecutarea oricărei obligații asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul 

de operatori economici), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ................ 

(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susținerea tehnică și 

profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la 

invocarea beneficiului de diviziune sau discuțiune. 

 

Noi, .................. (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm ca 

înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de 

neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ................. (denumire 

ofertant/grupul de ofertanți), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la 

executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul 

angajament. 

 

Noi,.................................. (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), 

declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca 

urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. 

 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 

113 alin. 12 din Legea nr. 98/2016  

Data completării,       Terț susținător, 

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

(semnătură autorizată) 
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ANEXA NR. 1 la  ANGAJAMENT 
privind susținerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 

 

Terț susținător tehnic și profesional 

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

(denumirea) 
 

 

Declarație  

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terțului 

susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei 

de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, 

instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică............................................................. sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de 

necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca 

obiect..........................................................( obiectul contractului).  
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           Formular nr. 18 
  

       Operator economic 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice 

(evitarea conflictului de interese) 

 

 

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

(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terț susținător), la procedura având ca 

obiect :……………………..………………………, 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. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile 

publice   

 

2. Subsemnatul/a……………..........…………….…. declar că voi informa imediat autoritatea 

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul 

derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi 

desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică. 

 

3. De asemenea, 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, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare. 

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

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Autoritatii Contractate cu 

privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

Data completarii: 

Operator economic, 

 

                                                                                          ……....................... 

                                                                                                (semnatura autorizata) 

 

 

  

Nota 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste 

organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt cele mentionate in Anexa la 

prezentul formular 
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Formular 19 

CANDIDATUL / OFERTANTUL 

____________________________ 

      (denumirea/numele 

Adresa, telefon, fax, e-mail) 

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ 

Către,  

_____________________________________________________ 

 

Vă transmitem detaliat oferta noastră tehnică pentru serviciile solicitate în cadrul prezentei 

proceduri.  

 

1. Examinând documentația pentru procedura de atribuire a contractului de  

……………………………………………… (denumire contract), 

____________________________ ______________________ (denumire ofertant), cu sediul 

_____________________________ ___________ (adresa), număr de identificare fiscală 

__________________________, reprezentată prin _______________________________ 

(numele si prenumele), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în 

documentația de atribuire, să prestăm serviciile solicitate în cadrul prezentei proceduri 

respectând întocmai termenele și metodologia detaliată de către Autoritatea Contractantă 

în Caietul de sarcini, precum și toate celelalte cerințe tehnice minime specificate de aceasta.  

2. Certificăm prin semnătură și ștampilă că serviciile pe care le vom presta vor fi conforme 

cu specificațiile tehnice prezentate în ofertă. În cazul identificării unor neconformități, ne 

obligăm să plătim daune interese. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă termen de _______zile, până la data de 

____________________, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. În cadrul contractului ne obligăm să prestăm următoarele servicii cu următoarele 

caracteristici tehnice și cantități: 

 

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

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

 

5. Față de cerințele minime din Caietul de Sarcini, facem următoarele precizări privind 

modul de îndeplinire a cerințelor minime solicitate: 

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

5. Până la încheierea și semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 

de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract-

angajament între noi. 

 

7. Declarăm pe propria răspundere, că în activitatea care face obiectul contractului avem 

asigurate toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare cu privire la asigurarea sănătății 

și securității în muncă (www.mmuncii.ro).  
 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele în clar)__________________, în calitate de _____________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru și în numele ______________________________,(denumire/nume operator 

economic)  
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Formular nr. 20 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE  

PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR RELEVANTE DIN DOMENIILE  

MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume și prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al 

……………………….. (denumirea ofertantului participant in nume propriu / liderul asocierii) declar pe propria 

răspundere ca mă angajez sa execut lucrările, pe parcursul îndeplinirii contractului, in conformitate cu regulile 

obligatorii referitoare la condițiile de munca și de protecție a muncii, care sunt in vigoare in Romania. 

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la 

condițiile de mediu, de munca și de protecție a muncii și am inclus in oferta costul pentru îndeplinirea acestor 

obligații. 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

..............................................................................., în calitate de ....................................... legal autorizat să 

   (nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. 

 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 

                                                            (denumirea/numele operatorului economic) 

 


