
                 Formular 11  
 
 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE 
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 
 

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. 
 

 
Utilajele, instalatiile, 
echipamentele tehnice pe care se 
angajeaza sa le utilizeze pentru 
indeplinirea contractului 

   

    
    

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

(semnătură autorizată) 



                Formular 12 
 
 
Operator economic________________ 
(denumirea/numele) 

   
DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PERSONALULUI NECESAR PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI 
 

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. 
 

Personalul necesar pentru 
indeplinirea contractului 

Minim 1 
medic 

veterinar 

Minim 2 soferi Minim 4 
prinzatori 

    
    
    

Personalul necesar pentru indeplinirea contractului 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaraţie CV-urile  personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
 
Data completării        Operator economic,......................     
................................. 

(semnătură autorizată) 


