
 
ANEXA 4 

Lista formulare: 
 

1) Formular 1 - Scrisoare de înaintare 

2) Formular – Model Solicitare de clarificări către Autoritatea contractantă 
3) Formular nr. 2 – Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 

60 din legea 98/2016 
4) Formular 3 – Declaratie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu 
5) Formularul 4 – Model Acord de asociere 
6) Formular 5 – Scrisoare de garantie bancară pentru participare cu ofertă la procedura 

de atribuie a contractului de achizitie publica 
7) Formular 6 – Scrisoare de garantie bancara de buna executie 

8) Formular  7 – Formular de oferta 
9) Formular nr. 8 -Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a 

ofertantului/grupului de operatori economici 
10) Formular 9 – Declaraţie privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate 

în muncă 
11) Formular nr. 10 – Declaraţie privind subcontractanţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Model Formular 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
Operator economic                                                                 Înregistrat la sediul                          
(denumirea/numele )                                                              autorităţii contractante                                                      
                                                                     

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

 
 
 
 
 
 
 

 
                                              SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
 
                               Către ............................................................ 
                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
 
În scopul atribuirii contractului .............................................................................................,   (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi ........................................................................... (denumirea/numele 

ofertantului), vă transmitem alăturat următoarele: 
1. Documentul ............................................................................ (tipul, seria/numărul, emitentul) privind 
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de 
atribuire; 
 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 
Data ............................. 
 
 
Operator economic, 
..................................................... 
(semnatură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                

Formular – Model SOLICITARE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă 

 
 
 

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI 
  

  
 Către, 

_________________________________ 
(denumire autoritate contractanta) 

 

 

 
In atentia; BIROULUI DE ACHIZITII PUBLICE 
 
 
Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă 
adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 
 

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

 
 

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la 
aspectele menţionate mai sus. 
 

 
 
 
Cu considerate,  

  
S.C.____________________ 

       ___________________________ 
       (adresa, datele de identificare,nr. Tel. si fax) 

 
……………………………………… 

(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Formular nr. 2 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 59 ȘI 60 
DIN LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
________________________________________________________________, (denumirea/numele și 
sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura simplificată, declar pe proprie 
răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica si componenta listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie in autoritatea 
contractantă cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, declar ca societatea 
noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură.  

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea 
şi finalizarea procedurii : Rector, prof. univ dr.: Catalin-Mihai Balescu, Director Economic: ec. Petruta 
Fluieras, Director Tehnic Administrativ Achizitii Ing. Cristescu Adrian, Serviciu Tehnic Ing. Anton Cristina, 
Birou Achiziții Publice, admin. Financiar Vasilescu Alina Simona, Birou Achizitii Publice, admin. Financiar 
Parnavel Anamaria Elena, inspector S.S.M. Simion Florian .  

 

    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. Operator 
economic, 

 

 _________________ (semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Operator economic         FORMULAR 3 

...................................... 
   (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

          DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR 

                                               NATIONALE DE MEDIU 

 

 

 

 Prin aceasta declaratie, subsemnat(ul)/a ....................................................... reprezentant 
legal al ....................... participant la procedura simplificată pentru furnizarea ...................(obiectul),   
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in 
declaratii, ca vom respecta si furniza cele cuprinse in oferta conform reglementarilor nationale de 
mediu si standardele UE in domeniu. 
 
 
 
 

Data: ..................... 
 
Operator economic, 
........................ 
(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 4 – Model ACORD DE ASOCIERE 

 
ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal Legea nr.98/2016. 
    

1. Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 

fiind câştigătoare.  

 
                  

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 

cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
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c) alte cauze prevăzute de lege. 
6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 
 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

 
ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 

cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  
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Anexa la Formular nr. 4 
 
Nr. Inregistrare:………………. 
 
Unitatea……………………….. 
 

 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 
 

 

 

Noi, ...(denumirea completa a persoanei juridice ) ........., ......... (sediul) ................, cu 

Certificat de înregistrare……………………….. in calitate de lider in asocierea 

cu……………………………………., (denumirea completa si datele de identificare ale 

asociatului),  asiguram, garantăm şi declaram pe propria răspundere, ca in cazul in care asocierea va 

fi declarata castigatoare, pana la data semnarii contractului privind achizitia 

”_________________________________________________________________”, vom prezenta 

la solicitarea achizitorului, acordul de asociere in forma legalizata . Legalizarea se va face de catre 

un notar public, conform legii 36/1995 actualizata, art 89 . 

 

 
Operator economic, 

…….........………………. 

                                                                                       (semnătură  autorizată 
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     Formular 5 
 

Scrisoare de garantie bancară pentru participare cu ofertă la procedura de atribuie a 
contractului de achizitie publica 

 
BANCA 
................... 
(denumirea) 
 
 
 
 
Către   
 
 
 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................... (denumirea contractului 
de achizitie publică), noi .............. (denumirea băncii), având sediul înregistrat la ............................ 
(adresa băncii), fată de ................................ (denumirea autoritătii contractante) să plătim suma de 
...............................(în litere si în cifre), cu conditia ca în cererea sa autoritatea contractantă să 
specifice că suma cerută de ea si datorată ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre 
situatiile următoare: 
 
a)ofertantul ..................................... (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada de valabilitate 
a acesteia conform art.37 alin.1 lit.b din H.G.  nr.395/2016; 
 
 
b)oferta sa fiind stabilită câstigătoare, ofertantul ............................................. (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de bună executie în perioada de valabilitate a ofertei; 
 
c)oferta sa fiind stabilită câstigătoare, ofertantul ............................... (denumirea/numele) a refuzat 
să semneze contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
 
Prezenta garantie este valabilă până la data de .................................. 
 
Parafată de Banca ............. (semnătură autorizată) în ziua ......... luna ......... anul ............ 
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Formular 6 

 

 

 

 

 

                   SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 
 
 
    BANCA 
    ___________________ 
      (denumirea) 

 
 
 

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 
 
 
 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 
 

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________, 
                                                                                                                                  (denumirea 

contractului) 

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate 
de achizitor, prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de 
_____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de 
acesta insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel 
cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . 
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; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde 
valabilitatea. 

 
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
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FORMULAR  7 - FORMULAR DE OFERTA 
  Operator economic          
...................................... 
   (denumirea/numele) 
 

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 
furnizăm ....................................................................(denumirea) pentru suma de 
........................................., (suma în litere şi în cifre,) platibilă după recepţia furnizării, la 
care se adaugă TVA în valoare de ............................ (suma în litere şi în cifre: 
a) tariful pe ora de paza/agent exprimat in lei 
b) servicii de monitorizare si interventie rapida 
c) servicii de instalare sistem electronic de alarmare la efractie precum si mentenanta 
acestui sistem. 
 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să 
începem furnizarea cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să 
finalizăm furnizarea acestora în conformitate cu graficul de furnizare anexat, în 
....................................................... (perioada în litere şi în cifre). 
 3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, 
(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de .................. şi ea va rămâne obligatorie 
pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
 4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 
 5. 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. 
 6. 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. 
 7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau 
orice sau orice ofertă primită. 

Data: ..................... 
 
...................................................... (nume, prenume şi semnătură), în calitate de 
...................................................... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Formular nr. 8 -ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici 
 
 
.......................... 
(denumirea)                                     ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnica si profesională 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 
Către, .............................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

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

contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 
având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne 
obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea 

ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru 
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei 
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 
contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

 
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 

dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele 
tehnice şi/sau profesionale de ................................................ 
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la 
termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea 
oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori 

economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire 

operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională 
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 
beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca 
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, 
atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de 
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere 
sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm 
că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a 
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 
din Legea nr.98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, 
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională 
acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de 

operatori economici). 

 
 
Data completării,       Terţ susţinător, 

...........................       ..................... 
    (semnătură autorizată) 
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Formular  - Angajament Terţ susţinător : (se bifeaza dupa caz) 

• experienta similara   □ 
 

• cifra de afaceri   □ 
 

 
ANGAJAMENT  privind susţinerea privind (se bifeaza dupa caz) 

 
• experienta similara   □ 

 
• cifra de afaceri   □ 

 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 
Către, ................................................................................ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

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

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător 

privind experienta similara/cifra de afaceri), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului 
susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele privind 
experienta similara in doemniu/cifra de afaceri necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a 
tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie 
publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii privind experienta similara/ cifra de afaceri, nu implică alte costuri 
pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 

urmatoarele resurse necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului 
de achiziţie publică: 

□ EXPERIENTA SIMILARA- anexind documentele solicitate in documentatia de 
atribuire 

 
Denumire 
contract 

Denumire 
beneficiar 

Obiectul 
contractului 

Proportia in 
care contractul 
a fost executat 
de sustinator 

Valoare 
contract 

Valoarea partii din 
contract efectuata 
de sustinator 

      
      

 
□ CIFRA DE AFACERI- pe anii solicitati anexand toate documentele in forma 

solicitata in documentatia de atribuire. 
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
___________________________ 

 
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem 

să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... 
(denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi 
pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit 
susţinerea privind experienta similara/ cifra de afaceri conform prezentului angajament, renunţând 
în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam 
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea 



 14

contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea 
conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să 
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
prevăzute în angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem si 
garantam faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati in executarea contractului, ne 
vom implica direct pentru finalizarea contractului. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu legea 98/2016, 
care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a 
anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată 
.............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 

economici). 
 

Atasam prezentei : (se enumera dupa caz) 
 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
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Operator economic         FORMULAR 9 

...................................... 
   (denumirea/numele) 
 

 
 

    
DECLARAŢIE 

   PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
 

 

 

 
 Subsemnatul, .......................................................... reprezentant împuternicit al  
.................................................................... ......................................., (denumirea/numele 
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, că pe toată durata 
de furnizare conform graficului fizic şi valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice 
prezentat în oferta financiară, voi respecta legislaţia de securitate şi sănătate în muncă, în 
vigoare, pentru tot personalul angajat.  
 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de finalizare a contractului.  

 
 

Data: ..................... 
 
Operator economic, 
........................ 
(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 10 
 
Operator economic 
_________________________ 
 (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII 
 

(partea/părţile din contract care sunt îndeplinite  

de subcontractanţi şi specializarea acestora) 
 

 
Subsemnatul(a) ……....................................……….. (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al 
….......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 
anexat sunt reale. 
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, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai                                               cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …..............….... (se precizează data expirării perioadei de 

valabilitate a ofertei) 

 
N
r. 
cr
t. 

Denumire 
subcontracta
nt/adresa/CU

I 
 

Specializare 
subcontracta
nt/obiect de 

activitate 

Partea/părţile 
din contract 
ce urmează a 

fi 
subcontractat

e 
(descriere) 

Procentul din 
valoarea 

contractului 
reprezentat 
de  lucrările 
ce urmează a 

fi 
subcontractat

e 

Valoare
a 

lucrărilo
r care 

urmează 
să fie 

subcontr
actate 

(lei, fără 
TVA) 

Acord 
subcontractor 
cu ştampilă 
şi specimen 

de semnătură  
(se va 

specifica 
numele 

persoanei 
autorizate să 
semneze şi 

calitatea 
acesteia) 

1       
…
. 

      

 
   

Data completării             

…………………                         

Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)) 

 


