MODELE DE FORMULARE
pentru achiziţia directă de
”Reparații capitale, modernizare și împrejmuire dispensar”
Lista formularelor:
Formularul - 1
Formularul - 2
Formularul - 3
Formularul - 4
Formularul - 5
Formularul – 6
Formularul - 7
Formularul – 8
Formularul – 9
Formularul - 10
Formularul - 11
Formularul - 12

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016;
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;;
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016;
Declaraţie privind conformitatea propunerii tehnice cu specificaţiile caietului
de sarcini;
Declaratie privind experienta similara a ofertantului pentru lucrari similare in
ultimii 3 ani;
Declaraţie privind lista lucrărilor executate în ultimii 3 ani;
Declaraţie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu;
Formular de ofertă
Formular de garantie de bună executie;
Declaraţie privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
Declaraţie privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de muncă şi
de protecţia muncii
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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
..........................
(denumirea/numele)

FORMULARUL 1

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
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele

FORMULARUL 2

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)

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU
SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI

Subsemnatul……………………..(numele
şi
prenumele
in
clar
ale
persoanei
autorizate)................,reprezentant
împuternicit
al...................(denumirea/numele
ofertantului)..................., declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din Caietul de
Sarcini.

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

Operator economic,
(semnătură autorizată şi stampila)
.....................................................
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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
4. Valoarea contractului
exprimată în moneda în care
exprimată în
s-a încheiat contractul
echivalent euro
a) iniţială (la data semnării
...
...
contractului):
b) finală (la data finalizării
...
...
contractului):.
5. Valoarea lucrărilor executate
exprimată în moneda în care
exprimată în
de către ofertant în calitate de
s-a încheiat contractul
echivalent euro
asociat/subcontractant
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.
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Data completării,
...........................
(semnătură autorizată)

Operator economic,
.....................

*) 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
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FORMULARUL 6
OPERATOR ECONOMIC
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile 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 înteleg
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 .................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....................... (se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei)

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI”
din NOUL COD PENAL.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizat

10

FORMULARUL 7
OPERATOR ECONOMIC
.........................
(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA
REGLEMENTARILOR NATIONALE DE MEDIU

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:________________
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FORMULARUL 8
OPERATOR ECONOMIC
.........................
(denumirea)

FORMULAR DE GARANTIE DE BUNĂ EXECUTIE
Denumirea Contractului: ………….
Către: UAT Comuna Cuca
Adresa …………….. (denumita in continuare Autoritate Contractanta/Beneficiar)
Am fost informaţi că (numele şi adresa Executantului) (numit în continuare ”Principal” este Executantul
dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de bună execuţie.
La cererea Principalului, noi (numele si adresa băncii)_________________________ ne angajăm prin
prezenta în mod necondiţionat/condiţionat si irevocabil să vă plătim dumneavoastră, Autoritatea
Contractanta/Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea de
_______________(„Valoarea garantată”, adică:_____________________) la primirea de către noi a
cererii dumneavoastră scrise si a declaraţiei dumneavoastră scrise care să menţioneze următoarele:
(a) Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract , si
(b) felul în care Principalul este în culpă.
Orice cerere de plată si declaraţie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, care
trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea si
declaraţia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră si anume__________(adresa
băncii emitente a garanţiei), la data sau înaintea datei de …………. (data de expirare a Perioadei de
Notificare a Defectelor pentru Lucrări), moment în care această garanţie va expira.
Am fost informaţi că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului cu 28 de zile
înaintea acestei date de expirare să prelungească valabilitatea acestei garanţii, dacă Raportul Final nu a
fost aprobat de către Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, potrivit prevederilor Contractului,. Ne
angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii si a
declaraţiei dumneavoastră scrise menţionând faptul că Raportul Final nu a fost aprobat de către
Autoritatea Contractanta/Beneficiaru, si că valabilitatea acestei garanţii nu a fost prelungită.
Această garanţie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garanţiile la Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internaţională de Comerţ, cu excepţia
celor menţionate mai sus.
Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta scrisoare de garanţie de buna
execuţie revine instanţelor judecătoreşti din Romania.
Data ______________________ Semnătura (semnături) _________________________ [stampila
organismului care furnizează garanţia]
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FORMULARUL 9
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
SAU


prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale

- DA [ ]
- DA [ ]

se va bifa cu ”DA” variant acceptată de ofertant.
Operator economic
___________________
(semnătura autorizată)

Data:________________
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FORMULARUL 10
OPERATOR ECONOMIC
.........................
(denumirea)
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 menţionată, să
furnizăm.............................................................
(denumirea
produselor)
pentru
suma
de
.................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere
şi în cifre, precum şi moneda)
2.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în
……….zile de la semnarea contractului
3.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata
în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.
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 ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
..........................................................................
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FORMULARUL 11
OPERATOR ECONOMIC
.........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
I.

II.
III.

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)
Tipul întreprinderii
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
Cifra de afaceri anuală
de salariaţi
netă (mii lei/mii Euro)

Active totale
(mii lei/mii Euro)

Important: Precizaţi dacă
faţă de
exerciţiul financiar anterior, datele financiare
 Nu
au înregistrat modificări care determină
 Da (în acest caz se va completa şi se
încadrarea întreprinderii într-o altă categorie va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul
(respectiv micro-întreprindere, întreprindere financiar anterior)
mică, mijlocie sau mare).
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, ........................................................
(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampilă)
1

Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din OG nr. 27/2006
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.
2
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FORMULARUL 12
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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