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                                                                       FORMULAR NR.  1 

 

   

 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către   

 UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI 

 

Ca urmare a cererii Dvs.  nr. .... din ......... privind achizitia directa pentru atribuirea contractului de   furnizare 

produse de  MOBILIER, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0211, cu titlul INTEGRITATE ȘI 

RESPONSABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR, Cod CPV: 39130000-2, noi............. vă 

transmitem alăturat următoarele: 

-Scrisoare de inaintare - Formular nr.1 

-DECLARAŢIE  privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 - Formular nr. 2 

-DECLARAŢIE  privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 - Formular nr. 3 

-DECLARAŢIE  privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 - Formular nr. 4 

-DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 - 

Formular nr. 5 
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea, 

derularea şi finalizarea procedurii de atribuire/achizitiei directe  sunt:  

Rector - Prof. univ. habil dr. ing. DINU FLORINEL 

Prorector –Prof,dr, ing PANA ION 

Prorector –Prof,dr, ing DUSMANESCU DOREL 

Director General Administrativ DRAGAN STEFAN 

Conf. Univ Dr. SUDITU MIHAELA 

Adm.fin.  BULEARCĂ CLAUDIA ELENA 

 Birou Contabilitate BADOIU GEORGIANA ANGELA 

Birou Contabilitate GHENCEA GABRIELA 

Adm.fin.  GHEORGHIEVICI GABRIELA CRISTINA 

Adm.fin. NICULA IULIANA 

Adm.fin DINU RUXANDRA 

Consilier juridic  BRATOSIN MARIUS 

Contabil Șef  - Ec. FUMEA VASILE 

-DECLARAŢIE  privind respectarea condițiilor de mediu, social si al relațiilor de muncă - Formular nr. 

7 

- Copie semnată conform cu originalul, a Certificatului de Înregistrare și a Certificatului Constatator 

eliberat de Oficiul Național Registrului Comerțului, din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul 

de activitate ce trebuie să includă și prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție 

(specificarea codului CAEN corespunzător achiziției); 

- Pentru contractul de achizitie de bunuri de mobilier: executarea de livrari de tipul specificat, se solicita: 

DECLARAŢIE privind lista principalelor livrari de produse efectuate, care acopera cel mult ultimii 3 ani; 



 2 

Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de 

o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar in care se va/vor marca vizibil contractul /contractele 

mentionate pentru dovedirea conditiilor minimale. - Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, in ultimii 3 ani 

(pana la data limita de depunere a ofertei) a livrat produse similare prezentului contract, la nivelul a unui 

contract sau a mai multor contracte. Valoarea livrărilor de produse similare să fie de minim 20915.79   lei 

fără T.V.A. 

Se vor prezenta: - certificate/documente prin care se confirmă livrarile de produse similare celor cuprinse 

in caietul de sarcini a caror valoare sa fie de minimum valorea mentionata anterior.  

-Oferta si centralizator preturi - Formular nr. 6; Formular nr. 6.1 

-Oferta/propunerea tehnică - Formular nr. 6.2  

-Caietul de sarcini – semnat in vederea acceptarii integrale  

-Contract de servicii/Draft - semnat in vederea acceptarii integrale 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

Data completarii:.......... 

Operator economic,   

       

                 (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 2 

  Operator economic 

  

D E C L A R A Ţ I E 

 privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

 

 Subsemnatul,  ...... reprezentant împuternicit al ………… 

în calitate de  ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la achiziţia directa de 

produse de  MOBILIER în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0211, cu titlul INTEGRITATE ȘI 

RESPONSABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR, Cod CPV: 39130000-2 

,  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. 

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) 
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Formular nr. 3 

  Operator economic 

……………………… 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 

 

 

 

 

 Subsemnatul,  ...... reprezentant împuternicit al ………… 

 în calitate de  ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la la achiziţia directa de 

produse de  MOBILIER , în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0211, cu titlul INTEGRITATE ȘI 

RESPONSABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR Cod CPV: 39130000-2,  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că: 

  Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 

general conoslidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă 

având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator 

economic este înfiinţat. 

 Nu mi-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 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) 
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Operator economic                                                           Formular nr. 4 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 

Subsemnatul,  ...... reprezentant împuternicit al ………… în calitate de  ofertant/ofertant asociat/terţ 

susţinător al candidatului/ofertantului la la achiziţia directa de produse de  MOBILIER,- în cadrul 

proiectului CNFIS-FDI-2021-0211, cu titlul INTEGRITATE ȘI RESPONSABILITATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR Cod CPV: 39130000-2, 

declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, respectiv: 

    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru 

prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată 

încălcarea acestor obligaţii; 

    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe 

judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că 

operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei 

în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 

această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 

distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 

cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 

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

plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

    h) operatorul economic s-a făcut 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, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte 

documentele justificative solicitate; 

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 

contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 

semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 

respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

 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                                                           Formular nr.5 

…………………………… 
 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

 

Subsemnatul,  ...... reprezentant împuternicit al ………… 

 în calitate de  ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la achiziţia directa de 

produse de  MOBILIER- în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0211, cu titlul INTEGRITATE ȘI 

RESPONSABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR, Cod CPV: 39130000-2, 
declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în 

autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că 

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 de atribuire : 

Rector - Prof. univ. habil dr. ing. DINU FLORINEL 

Prorector –Prof,dr, ing PANA ION 

Prorector –Prof,dr, ing DUSMANESCU DOREL 

Conf. Univ Dr. SUDITU MIHAELA 

Adm.fin.  BULEARCĂ CLAUDIA ELENA 

Adm.fin. BADOIU GEORGIANA ANGELA 

 Adm.fin GHENCEA GABRIELA 

Adm.fin.  GHEORGHIEVICI GABRIELA CRISTINA 

Adm.fin DINU RUXANDRA 

Consilier juridic  BRATOSIN MARIUS 

Contabil Șef  - Ec. FUMEA VASILE 
 

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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FORMULAR NR. 6 
Operator economic         

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

 

 

FORMULAR OFERTĂ 

 

Către 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .................. 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să 

furnizam  produse de MOBILIER, în cadrul proiectului , CNFIS-FDI-2021-0211, cu titlul INTEGRITATE 

ȘI RESPONSABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR Cod CPV: 39130000-2,  pentru suma de 

.....................  (litere si cifre) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de 

............ lei  (litere si cifre).  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile in 

termenul  de ............. conform termenului din caietul de sarcini . 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60  (saizeci) zile respectiv până la 

data de .............. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

  

4. 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”. 

 |x| 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  ............... 

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

             ( semnătură),  

 

L.S. 

 

în calitate de  ADMINISTRATOR legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .................... 
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                     FORMULAR NR. 6.1 

 

 

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

  (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

Obiectul contractului:  achiziţia de produse de  MOBILIER, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0211, 

cu titlul INTEGRITATE ȘI RESPONSABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR Cod SMIS: 

132976, Cod CPV: 39130000-2,   

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

Anexă la formularul de oferta 
 

 

Oferta de preț [a se completa de către Ofertant] 

 

Nr. 

crt. 

(1) 

Denumirea serviciilor 

(2) 
Cant. 

(3) 

Preț 

unitar 

(4) 

Valoare Totală 

fără TVA 

(5=3*4) 

TVA 

(6=5* 

%TVA) 

Valoare 

totală cu 

TVA 

(7=5+6) 

 MOBILIER.  

1. Masă hexagonală modulară/mobilă      
 

2. Scaun vizitator      

 

3. Biblioteca mobilă     

 

4. Etajeră mobilă      

 

5. Cuier perete -sticks     

 

 TOTAL     

 

Data completării: 

 

 

Ofertant 

……….……………………….. 

(numele semnatarului în clar, semnătura autorizată şi ştampila), 

în calitate de …........................., legal autorizat / împuternicit (se taie ceea ce nu corespunde) să semnez oferta 

pentru şi în numele ….................................... (denumirea / numele ofertantului) 

 

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

  (denumirea/numele ofertantului)        
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FORMULAR NR. 6.2 

 

Anexă  la PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

Obiectul contractului:  achiziţia de produse de  MOBILIER  în cadrul proiectului , CNFIS-FDI-2021-0211, 

cu titlul INTEGRITATE ȘI RESPONSABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR Cod CPV: 

39130000-2,   

 (SPECIFICAȚII TEHNICE OFERTATE – coloana B a se completa de către Ofertant) 

 

 A. Specificații tehnice solicitate 
B. Specificații tehnice ofertate 

[a se completa de către Ofertant] 

  Marca/modelul serviciilor  

Detaliile specifice și standardele tehnice ale serviciilor ofertate 

1. Masă hexagonală modulară/mobilă. 

Detalii specifice și standarde tehnice 

minim acceptate de către Beneficiar 

Dimensiuni: compusă din 2 elemente 

detașabile: 2 mese in forma de trapez cu 

baza mică de 65 cm, baza mare 130 cm, 

înălțime 80cm 

Material: blat pal melaminat, grosime 18 

mm; cant abs cu grosime 2 mm;  

Construcție: modulară/mobilă (pe roți) 

Culoare: fag deschis 

Standarde: toate materialele și  

accesoriile utilizate vor fi în conformitate 

cu standardele în vigoare. 

Garantia: minim 24 luni 

 

2. Scaun vizitator  

Detalii specifice și standarde tehnice minim 

acceptate de către Beneficiar: 

Dimensiuni: 

a) Înălțime scaun: 84 cm  

b) Adâncime șezut: 43 cm  

c) Înălțime șezut: 43 cm  

d) Lățime șezut: 47 cm  

e) Lățime scaun: 53 cm  

f) Adâncime scaun: 53 cm  

g) Înălțime spătar: 41 cm  

h) Lățime spătar: 48 cm 
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 A. Specificații tehnice solicitate 
B. Specificații tehnice ofertate 

[a se completa de către Ofertant] 

Scaun vizitator: scaun cu rama metalică 
executată din țeavă ovală cromată, șezut 
și spătar din elemente mulate de 
fag.(culoare fag deschis) 

Scaunul vizitator are greutatea proprie de 

6,5 kg și este construit pentru a susține 

greutatea maxima de 120 kg.. Acesta se 

livrează asamblat, fiind gata de utilizare 

imediat 

Garantia: minim 24 luni 
3. Biblioteca mobilă  

Detalii specifice și standarde tehnice 
minim acceptate de către Beneficiar 
Dimensiuni: 80x250x40cm, 5 rafturi 
Material: pal melaminat, grosime 18 mm; 
cant abs cu grosime 2 mm;  
Construcție: mobilă (pe roți) 
Culoare: fag deschis 

Standarde: toate materialele și  accesoriile 

utilizate vor fi în conformitate cu 

standardele în vigoare. 5 rafturi 

Garantia: minim 24 luni 

 

4. Etajeră mobila 

Detalii specifice și standarde tehnice 
minim acceptate de către Beneficiar 

Dimensiuni: 75x250x35 cm 

Material: pal melaminat, grosime 18 
mm; cant abs cu grosime 2 mm; muchii 
cu margini şi în spate, potrivită şi în 
spaţiu deschis 

Construcție: mobilă, rafturi deschise, 
extensibilă, care permite plasarea în 
colţul încăperii 

Culoare: fag deschis 

Standarde: toate materialele și  
accesoriile utilizate vor fi în 
conformitate cu standardele în vigoare. 

Garantia: minim 24 luni 

 

 

 

5. Cuier perete -sticks  

Detalii specifice și standarde tehnice 
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 A. Specificații tehnice solicitate 
B. Specificații tehnice ofertate 

[a se completa de către Ofertant] 

minim acceptate de către Beneficiar 

Dimensiuni: 30 x 150(cm) 

Material: pal melaminat, grosime 18 mm; 

cant abs cu grosime 2 mm;  

Construcție: rigidă  

Culoare: fag/pin deschis 

Accesorii: 15 agățători din crom; 

Standarde: toate materialele și  

accesoriile utilizate vor fi în conformitate 

cu standardele în vigoare. 

Parametri de funcționare minim acceptați 

de către Beneficiar 

Regim de utilizare: asamblare rigidă în 

spații destinate pentru activități 

didactice. 

Conformitate: caracteristicile 

dimensionale ale produsului propus vor 

fi marcate pe un pe un desen/schița 

anexat/ă 

Cerințe de întreținere: rezistență chimică 

la agenții de curățare și întreținere 

uzuali. 

Nota: sunt incluse materialele și 

accesoriile, execuția, transportul și 

montajul la locația beneficiarului. 

Garantia: minim 24 luni 

 

 

Perioada de valabilitate ofertă : 

Data completării: 

Ofertant 

…………….. 

(numele semnatarului în clar, semnătura autorizată și ștampila) 

 

Notă : Propunerea tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile din Caietul de sarcini, astfel 

încât să permită verificarea corespondenţei cu cerinţele solicitate, punct cu punct. 
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       Formularul nr. 7 
.................................................................. 
  (denumirea/numele ofertantului) 
 

 

 

 

Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, 

social si al relațiilor de muncă 

Subsemnatul,_______________, reprezentant legal/ împuternicit al ___________________, 

(denumirea operatorului economic)  

în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al ofertantului declar pe proprie răspundere 

că ne angajăm să furnizăm produsele solicitate prin achiziţia directa de produse de  MOBILIER , în cadrul 

proiectului CNFIS-FDI-2021-0211, cu titlul INTEGRITATE ȘI RESPONSABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

UNIVERSITAR, Cod CPV: 39130000-2, 

 organizată de către Universitatii Petrol Gaze Ploiesti, în conformitate cu regulile obligatorii în domeniile 

mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 

legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în 

aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică. 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la condiţiile de mediu, social, al relațiilor de muncă şi am inclus în prețul ofertat costul pentru 

îndeplinirea acestor obligaţii. 

 

 

 

         Data completării,                                                                     Operator economic, 

         ______________                                                                    __________________ 

           (zi/luna/an)                                                                             (semnătură autorizată) 

 

 


