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Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE
LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016
Subsemnatul………..............,
reprezentant
împuternicit
al
……………………..
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procesul de realizare a achiziţiei şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals
în declaraţii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare 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) frauda, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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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.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 - Falsul în declaraţii din Codul
penal: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în
art. 175 sau unei unități în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, în vederea producerii unei
consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amendă”.
Data: ...../…../……
…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ................................................................................. .
(denumirea/numele operatorului economic)
Notă : se va completa şi de către ofertantul asociat, subcontractant, terţul susţinător etc. (dacă este
cazul)
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Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA PREVĂZUTĂ
LA ART. 165 DIN LEGEA NR. 98/2016
Subsemnatul ………............................, reprezentant împuternicit al …………………
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
declaraţii, că nu mă încadrez în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 165 alin. (1) din Legea nr.
98/2016, respectiv:
nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la
bugetul general consolidat, lucru stabilit printr-o hotarare judecatorească sau decizie
administrativă, având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în
care operatorul economic este înfiinţat.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 - Falsul în declaraţii din
Codul penal: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
Data: ...../…../……
…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ................................................................................. .
(denumirea/numele operatorului economic)

Notă : se va completa şi de către ofertantul asociat, subcontractant, terţul susţinător etc. (dacă este
cazul)
4

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de
măsuri integrate
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede
Cod SMIS 2014+ 102081

Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE
LA ART. 167 DIN LEGEA NR. 98/2016
Subsemnatul………..............,
reprezentant
împuternicit
al
……………………..
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procesul de realizare a achiziţiei şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals
în declaraţii, că nu mă încadrez în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 167 alin. (1) lit. a) – i)
din Legea nr. 98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii, exceptând situația reglementată la alin. (2) al art. 167 din Legea nr.
98/2016;
c) nu am comis o abatere profesională gravă, care pune în discuţie integritatea;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei, în cadrul sau în legătură cu achiziţia în cauză;
e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese, în cadrul sau în legatură cu achiziţia în
cauză;
f) nu am participat anterior la pregatirea procesului de realizare a achiziţiei, de natură
să conducă la o distorsionare a concurenţei;
g) nu mi-am încălcat, în mod grav sau repetat, obligaţiile principale ce-mi reveneau în
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al
unui contract de concesiune, încheiate anterior, încălcări care să fi dus la încetarea
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile.
h) nu mă fac vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere
sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii
solicitate sau sunt în masură să prezint documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijenţă informaţii
eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante
privind excluderea mea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru.
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Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 - Falsul în declaraţii din
Codul penal: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
Data: ...../…../……

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

Notă : se va completa şi de către ofertantul asociat, subcontractant, terţul susţinător etc. (dacă este
cazul)
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Formularul nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
(60 din Legea nr. 98/2016)
1.
Subsemnatul/a……………………,
în
calitate
de
…………………….(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător), la
procedura …………………….(se menţionează procedura), pentru achiziţia de
…………………………….(se inserează după caz, denumirea serviciului şi codul
CPV), la data de …………….(se inserează data), organizată de………………….
(se inserează numele autorităţii contractante), în temeiul 60 din Legea nr.
98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie
răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din
capitalul subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților
propuși și nicio persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de
conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori
subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a
ofertelor;
b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau
afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de
conducere sau de supervizare a Institutului Naţional al Magistraturii;
c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm
într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii
contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în
cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau
nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane cu funcţii de decizie în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii,
implicate în procedura de atribuire;
e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
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comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii și care sunt implicate în procedura de atribuire.
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat
autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la
orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
Institutului Naţional al Magistraturii, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Notă : se va completa şi de către ofertantul asociat, subcontractant, terţul susţinător etc. (dacă este
cazul)
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Formularul nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
1.
Subsemnatul
………………………..
(nume/prenume),
reprezentant
legal
al..............................................................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
declaraţii, că informaţiile prezentate sunt reale.
Totodata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi inţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie:
a) Sunt inregistrat ca …………………………………(forma de organizare) la
…………………………………..(organizaţie/instituţie);
b) Declar ca deţin certificatul de înmatriculare/înregistrare (numărul, data, instituţia care îl emite)
……………………………………………………………………………………………………
2.
Autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Institutului Naţional al Magistraturii cu privire la
orice aspect în legatură cu activitatea desfasurată.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………….. (se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei).
Data: ...../…../……….
…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ................................................................................. .
(denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul nr. 6
şi anexă
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele
DECLARAŢIE
privind lista principalelor
servicii prestate în ultimii 3 ani

1. Subsemnatul………..............,

reprezentant împuternicit al ……………………..
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procesul de realizare a
achiziţiei şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
2. 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.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii
contractante ......................................................... (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.
4. Prezenta declaraţie este valabilă pana la data de ………………………… (se precizează
data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).
Data: ...../…../……
…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ................................................................................. .
(denumirea/numele operatorului economic)
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Anexă - Formular nr. 6
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele
LISTA
principalelor
servicii prestate în ultimii 3 ani

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul CPV

0

1

2

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitate*
prestator

Preţ**
total
contract

Procent
executat
%

Perioada de
derulare a
contractului

4

5

6

7

1

2
…………………………..
*Contractant unic, asociat, subcontractant etc.
** Se va folosi cursul mediu anual lei/valută comunicat de Banca Națională a României.

Data completării ......................
Operator economic,
……………………….
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Formularul nr. 7
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind însușirea
CLAUZELOR CONTRACTUALE OBLIGATORII*

Subsemnatul……….............., reprezentant împuternicit al ……………………..
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),
declar că suntem de acord cu prevederile proiectului/proiectelor de acord-cadru/contractului
subsecvent publicat în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate
obligaţiile menţionate în cuprinsul acestuia.

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

* Declarația se va completa, după caz, cu propunerea/propunerile de modificare a clauzelor contractuale.

12

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de
măsuri integrate
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede
Cod SMIS 2014+ 102081

Formularul nr. 8
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE*
privind respectarea obligațiilor din domeniile
mediului, social şi al relațiilor de muncă
Subsemnatul………..............................,
reprezentant
împuternicit
al
………………………………. ………………………………………………………………
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procesul de realizare a achiziţiei şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals
în declaraţii, că ne angajăm să prestăm …………………………….. (denumirea serviciilor care
urmează a fi prestate) cu respectarea regulilor obligatorii din domeniile mediului, social şi al
relațiilor de muncă.
De asemenea, declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.

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

* Se va completa inclusiv de către subcontractanţii propuşi.
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de
măsuri integrate
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede
Cod SMIS 2014+ 102081

Formularul nr. 9
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Examinând
documentele
achiziției,
subsemnatul,
reprezentant
al
………………………………………………………………………………………………
……………………………, (denumirea/numele ofertantului),
declar că ne angajăm să prestăm: …………………………….. (denumirea serviciilor care urmează
a fi prestate) cu respectarea tuturor cerințelor tehnice, solicitate prin caietul de sarcini, după cum
urmează:
……………………………………………………………………………………….(se
completează punctual, cu specificațiile tehnice solicitate). Se adaugă:
Exemplificarea unor meniuri:

Data: ...../…../……
…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ................................................................................. .
(denumirea/numele operatorului economic)
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de
măsuri integrate
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede
Cod SMIS 2014+ 102081

Formularul nr. 10
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele)
FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Către.............................................................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentele achiziției, subsemnatul, reprezentant al ……………………..
……………………., declar că ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse în
documentaţia de atribuire, să prestăm:
- Servicii de catering pentru suma totală de ………………. lei (suma în cifre
…………………………..……) la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de
…………… .
Preţurile-unitare ofertate, sunt, după cum urmează:

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
începem prestarea serviciilor imediat după semnarea contractului şi să terminăm prestarea
serviciilor în conformitate cu cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ……. zile,
(durata în litere şi în cifre) şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de Dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
Data: ...../…../……
…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ................................................................................. .
(denumirea/numele operatorului economic)
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de
măsuri integrate
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede
Cod SMIS 2014+ 102081

Formularul nr. 11
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele)
FIŞA DE DATE
privind
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele operatorului economic:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
a.
telefon:
b.
fax:
c.
e-mail:
4. Cont nr.: ................................................. deschis la Trezoreria.............................. sau luarea
angajamentului de deschidere a contului de Trezorerie, în cazul în care oferta va fi
desemnată câştigătoare.
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul/obiectele de activitate autorizate (care prezintă semnificaţie în raport cu obiectul
achiziţiei):
7. Persoana de contact:
a.
nume:
b.
tel.:
c.
e-mail:

Data completării: ......................
Operator economic,
………………………………………
(semnătura autorizată)
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