
INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 
privind 

Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului „Furnizare echipamente pentru 
Proiectul „CRESTEREA GRADULUI DE SIGURANTA A AEROPORTULUI 

INTERNATIONAL CRAIOVA PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE 
SPECIFICE“- COD SMIS 155896 

 
 
Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate; 
Valoare estimata: 15.000 lei fara TVA 
 
 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
Oferta va fi publicata in SEAP de catre operatorul economic. 
Ofertele vor fi elaborate astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele Caietului de 
sarcini precum si asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor si obligatiilor ce  ii revin. 
Oferta are caracter ferm si obligatoriu pentru o perioada de min. 60 de zile. Oferta 
va cuprinde: documente de calificare, oferta tehnica si oferta financiara. 

 
I. Documente de calificare solicitate sunt: 
1. Certificatului Constatator eliberat de Oficiul National Registrului Comertului, din care sa rezulte 
denumirea completa a ofertantului, sediul si domeniul de activitate, specificarea codului CAEN 
corespunzator achizitiei. 
Formulare: 

FORMULAR 1 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 
a ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator; 
FORMULAR 3 - Date identificare Ofertant 
FORMULAR 4- Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei in 

domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii 
 
 

II. Oferta tehnica 
Oferta tehnica va fi elaborata in limba romana si va fi in concordanta cu cerintele minime impuse in 
caietul  de sarcini si va fi semnata de reprezentantul legal/ imputernicit al ofertantului sau liferului 
asocierii (daca este cazul). 

• Ofertantul va detalia produsele si serviciile de informare și publicitate ofertate pentru a demonstra 
corespondenta cu cerintele caietului de sarcini. 

• In cazul in care se participa sub forma de asociere si/sau subcontractare, fiecare 
asociat/subcontractant are obligatia de a prezenta acordul de asociere/subcontractare in care se 
mentioneaza CLAR responsabilitatile fiecarei parti. 

• Se va prezenta draftul de contract asumat prin semnare si stampilare per fiecare pagina. 
• Depunerea unei oferte implica automat si neconditionat insusirea integrala a prevederilor tuturor 

documentatiilor puse la dispozitie de catre Beneficiar prin Documentatia de atribuire cu toate 
eventualele completari si modificari ulterioare, iar Furnizorul va avea in continuare responsabilitatea 
pentru datele incorporate in executia Contractului. 

• In cazul in care oferta transmisa nu contine si propunere tehnica sau propunerea tehnica nu respecta 
cerintele solicitate prin caietul de sarcini, oferta va fi considerata neconforma. 

 
III. Oferta financiara 
Ofertantul va prezenta FORMULAR 2 - FORMULAR DE OFERTĂ și ANEXA la FORMULAR 2- 
CENTRALIZATOR LA FORMULAR DE OFERTĂ semnate de reprezentantul legal/ imputernicit al 
ofertantului sau liferului asocierii (daca este cazul). 

• Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu. In propunerea financiara se va 
mentiona pretul ofertat. 

• La elaborarea ofertei financiare, ofertantul va lua in considerare toate cheltuielile necesare 
pentru indeplinirea contractului. 



 
 

• In cazul in care pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata 
oferta va fi considerata inacceptabila. 

• Preţurile ofertate nu sunt supuse ajustarii pe toată durata de derulare a contractului. 
 

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, pentru intreaga oferta, exprimat in lei fara TVA, 
in conditiile indeplinirii cerintelor conform draft de contract si respectarii cerintelor minime 
din cadrul Caietului de Sarcini. Nu se accepta oferte partiale sau alternative. 

 
Nu se acceptă valori peste valoarea estimată unitară, respectiv: 

 

Nr. 
crt Descriere U.M. Cant 

Valoare 
unitara 

lei fara TVA 

Valoare totala 
lei fara TVA 

1.  
Anunțuri publicitare sau comunicate de 
presă buc 20 200 4.000 

2.  Panou pentru afisare temporara buc 1 4.000 4.000 

3.  Placa permanenta buc 1 500 500 

4.  Autocolante pentru mijloacele fixe  buc 25 10 250 

5.  Plăcuțe metalice pentru mijloacele fixe  buc 14 50 700 

6.  Conferinte buc 2 2.425 4850 

7.  Roll-up buc 2 350 700 

 

 
 

 

15,000 Total lei 
fara TVA       



1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARE  ȘI  MODELE DE DOCUMENTE 
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Furnizare echipamente pentru Proiectul „CRESTEREA GRADULUI DE SIGURANTA A 
AEROPORTULUI INTERNATIONAL CRAIOVA PRIN ACHIZITIONAREA DE 

ECHIPAMENTE SPECIFICE“ 
 
 
 

FORMULAR 1 
Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator (dupa caz) 
................................................................................. 
(denumirea) 

 
 
DECLARATIE 
privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 
a candidatului/ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator 

 
Subsemnatul,……........ reprezentant .......... (legal/imputernicit, dupa caz) al ............... 

in calitate de ......... (candidat/ ofertant /ofertant asociat/ subcontractant /tert sustinator al 
ofertantului, dupa caz) la procedura ........................ pentru atribuirea contractului sectorial 
cadru avand ca obiect ......, organizată de .... (denumirea autoritatii contractante), declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie sectoriala că .... 
(denumirea operatorului economic) nu se află în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 
99/2016, respectiv: 
a) nu are membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau nu are acţionari ori asociaţi semnificativi1 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 entităţii contractante; 
b) nu a 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 entităţii contractante. 
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 
concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă 
natură, sau se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 
parcursul procesului de evaluare; 
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are 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 entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire; 
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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 

 
 

1 Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, 
cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot 
în adunarea generală. 
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entităţii  contractante  sau  al  furnizorului  de  servicii  de  achiziţie  implicat  în  procedura de 
atribuire. 
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016, prin acţionar sau asociat 
semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, 
reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din 
totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

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. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea societatea 
poate fi exclusa din procedura, si eu sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale 
privind falsul in declaratii. 
Pentru această declaratie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea 
ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului 
menţionat sunt următoarele: Marian-Sorin Manda-Director general, Pappa Dan Radu Ilie-
Presedinte CA, Stoe Gabriel-Membru CA, Dumitru Mircea Ovidiu-membru CA, Pirvuletu 
Silviu Mircea-Membru CA, Predescu Adrian-Director tehnic, Sanda Andreea Ramona-
Director economic, Liviu Constantin-Director dezvoltare, Dumitru Sabina-Sef birou Achizitii, 
Mica Virginia- Elena-Adina-Consilier juridic, Stepan Oana Maria-Inspector specialitate, 
Tudor Bianca Elena- Inspector specialitate, Istodor Ulise-Cosmin- Inspector specialitate, 
Iovan Cristina Manuela-Consilier juridic, Frumuselu Adrian Cosmin-Sef birou SPSU, 
Cioroianu Mihai Danut- Inspector specialitate, Alexandru Radu-Director operational, Majina 
Ileana- Inspector specialitate, Lazar Denisa- Inspector specialitate, Nicu Emilia-Inspector 
mediu CJD, Busneag Liana-Sef Birou AFE, Jianu Laura- Inspector specialitate, Ghita Silvia- 
Inspector specialitate, Constantin Leanca- Inspector specialitate, Ionut Dragusin- Inspector 
specialitate, Calin Razvan Cepoi- Sef Birou RTO 
 
Data completarii 
............................................ 

 

 
caz) 

(denumire  Candidat/Ofertant/Ofertant  asociat/Subcontractant/Tert  sustinator,  dupa 
 

............................................ 
(numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit) 

............................................ 
(semnatura autorizata) 

 
Note: 

 
1. Aceasta declaratie se va incarca in SEAP, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa, de catre Ofertantul unic/Ofertantul 
asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator. 

 
2. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal. 

 
3. In cazul in care Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul propus este organizat ca societate pe actiuni cu 
capital social reprezentat prin actiuni la purtator, aceasta declaratie va fi insotita si de o Declaratie pe propria raspundere cu privire la 
detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator. 
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FORMULAR 2 
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 

 
 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către , .................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

 
Anunț publicitar: [introduceți numărul anunțului de participare(publicitate 

anucturi)] Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de 

participare] 

 
 
Către: Entitatea  Contractantă [a se introduce denumirea] 

 
 
Examinând    documentația    de    atribuire,    subsemnații,    reprezentanți    ai      ofertantului 
..............................   (denumirea/numele   ofertantului)   ne   oferim   ca,   în   conformitate  cu 
prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile 
ce fac obiectul achizitiei, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu 
condiţiile şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii. 
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul 
ce rezultă din această achizitie și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile 
specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră 
Tehnică și Financiară. 

 
În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate 
de Entitatea  Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

 

I. Ofertăm  prețul total de LEI [introduceți suma în cifre și  litere     din 
Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de [introduceți suma 
în cifre și litere], 

 
 
Subsemnatul,................... prin semnarea acestei Oferte declar că: 
i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele)    nr. 
    [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți 
numărul anuntului publicitar] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Entitatea 
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Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Entitatea Contractantă în 
legătură cu procedura la care depunem Oferta; 
ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile 
legislației achizițiilor sectoriale aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea 
comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 99/2016, și 
HG nr. 394/2016; 
iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în 
totalitate, fără nici o rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, 
conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și 
documentele achiziției; 
iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă 
asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor 
documente; 
v. documentele  achiziției  au  fost  suficiente  și  adecvate  pentru  pregătirea  unei Oferte 
exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 
vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Entitatii Contractante, pe 
perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, 
neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 
vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic 
și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de 
Entitatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste 
documente; 
viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor 
de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, 
finalizarea activităților și obținerea rezultatelor. 
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de     
[introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va 
ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de 
expirarea perioadei menționate. 
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în 
această procedură declar că: 
i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori 
economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 
ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de 
conflict de interese, așa cum este acesta descris în Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să 
anunțăm imediat Entitatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada 
evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului 
iii. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de 
Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare 
unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 
i.v   până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de servicii această    
Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Entitatea Contractantă [introduceți denumirea 
Entitatea Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un 
angajament ferm pentru noi. 

 
II. VALABILITATEA OFERTEI: 
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Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ luni, 
(durata în litere și cifre) respectiv până la data de ........................(ziua/luna/anul) și ea va 
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

 
 

III.. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor 
constitui un contract angajant intre noi. 

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

oferta primita. 
 
 

OFERTA DEPUSA DE: 
 

Rolul operatorului economic in 
procedura 

Numele şi adresa (adresele) liderului şi 
operatorului economic (operatorilor economici) 
care depun aceasta oferta 

Ofertant unic/Lider  

Operator economic*  

Cont bancar  

Banca  

Etc. … *  

* adăugaţi/ştergeţi liniile suplimentare pentru membrii asocierii, după cum este cazul. Reţineţi 
că un subcontractor nu este considerat membru al asocierii. Dacă acest formular este prezentat 
de un ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „Ofertant unic/Lider” (şi 
toate celelalte linii vor fi şterse). 

 
PERSOANA DE CONTACT (pentru această procedura) 

 
Nume  

Telefon /Fax  

E-mail  
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Data  /  /   
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

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

Data  /  /   

   (semnătura), in calitate de  , legal autorizat să semnez 
 
oferta pentru si in numele  . 

 
(denumirea/numele ofertantului) 
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ANEXA la FORMULAR 2 
 
 

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 
 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR LA FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 
Nr. 
crt Descriere U.M. Cant Valoare unitara 

lei fara TVA 
Valoare totala 
lei fara TVA 

1.  
Anunțuri publicitare sau comunicate de 
presă buc 20   

2.  Panou pentru afisare temporara buc 1   

3.  Placa permanenta buc 1   

4.  Autocolante pentru mijloacele fixe  buc 25   

5.  Plăcuțe metalice pentru mijloacele fixe  buc 14   

6.  Conferinte buc 2   

7.  Roll-up buc 2   

 

 
 

 

……….Total lei 
fara TVA       



 

 
 
 

Formular 3 
 
 
 

Date identificare Ofertant 
 
 
 

Denumire ofertant Cod fiscal Adresa Telefon Fax Email 

Ofertant/Lider      

Ofertant asociat 
(daca este cazul) 

     

Subcontractant/i 
(daca este cazul) 

     

Terț/i susținători 
(daca este cazul) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formular 4 
 
OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE  
PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL 

RELATIILOR DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 
 
 
 
Subsemnatul………………………………….……………………………….… reprezentant al 
……………………………………………........................………………................................., 
(denumire ofertant si adresa) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei 
de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la 
condiţiile de muncă şi de securitatea şi sănătatea muncii, sociale  si cele referitoare la protectia 
mediului pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de achizitie 
sectoriala avand ca obiect ............................................................................................ cod CPV 
………………………………………...................…………….…...............……., organizată de 
………………………………………………….., în conformitate cu reglementarile obligatorii in 
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii, stabilite prin legislatia 
adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, respectiv Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii – Republicata si Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca respectate, pe 
parcursul executarii contractului. 
 
Data completarii 
.......................... 
 

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

(semnatura autorizata) 
 

L.S 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAR  5 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

IMPUTERNICIRE 
de reprezentare a operatorului economic in cadrul procedurii de achizitie sectoriala 

 
Subscrisa ……………. (nume/denumire), cu sediul in …………..(adresa operatorului economic),  
inmatriculată la Registrul Comertului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată 
prin……………, in calitate de …………., imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna…….……, 
domiciliat in …………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ……, CNP ……., eliberat de 
……................., la data de ……, avand functia de ……………, să ne reprezinte la procedura de 
atribuire „......................................................................”organizată de  R.A.Aeroportul International 
Craiova in scopul atribuirii contractului. 

In indeplinirea mandatului său, imputernicitul va avea următoarele drepturi si obligatii: 
 

1. Să semneze toate actele si documentele care emană de la subscrisa in legătură cu participarea la 
prezenta procedură (in masura in care solicitarile din Instructiuni pentru ofertanti/Formulare nu 
prevad altfel). 
2. Să participe in numele subscrisei la procedură si să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul si/sau in urma desfăsurării procedurii (in masura in care solicitarile din Instructiuni pentru 
ofertanti/Formulare nu prevad altfel). 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către Comisia de Evaluare in timpul 
desfăsurării procedurii. 
4. Să depună in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedură. 
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
Notă: Împuternicirea va fi însotită de o copie a actul de identitate a persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport). 
 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a 
Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de 
achizitie sectoriala. 
 
Data                         Denumirea mandantului 



 

……………                             …………………………… 
                                       reprezentată legal prin 
                                     ____________________ 
                                    (Nume, prenume) 
………………………………..                                                          _____________________ 
(Specimenul de semnatura  al                                                                            (Functie) 
    persoanei imputernicite)                                                                  _____________________ 
                                                                                                (Semnătura autorizată si stampila) 
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