
 

 
 

 
                                                                                                                                               Formular nr.1                  
 
 
 
 

                                                                                          
OPERATOR ECONOMIC                                       Inregistrat la sediul CONPET S.A. Ploiesti  
_____________________                                          nr. _____/________________ 
   (denumirea/numele)         
 
 
 
 
 
 
 

SCRISOARE DE  ÎNAINTARE 
 
 
                     
 
   Catre, 

CONPET S.A.  
Adresa: str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, la Registratura societății, situată la pater, 
luni-joi intre orele 08.15 – 16.00 si vineri intre orele 08.15 – 13.30. 
 

 
Ca urmare a anunțului de participare apărut în _______________/invitației de participare nr. __________ 

din ______________ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  
___________________________________________________________________________,  
                              (denumirea contractului de achizitie) 

noi, _______________________________________________, vă transmitem alăturat  
                                               (denumirea /numele ofertantului) 

următoarele: 
 
1. Documente anexate, __________________________________________________,  
2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de ____ copii: 
- oferta; 
- documentele care însoțesc oferta. 
 
Avem speranța ca oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. 
 
Data completării _______________                                              
 
Cu stimă, 

 
 
 
 

Operator economic 
_____________________ 

(semnatura autorizata) 
 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                Formular nr.2                             
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
      (denumirea/numele) 

 

 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) din Normele Procedurale 
Interne de Achiziții ale CONPET S.A. – rev. 3 

 
 
 

1. Subsemnatul, _______________________________________, reprezentant imputernicit al 
__________________________________________________________________,  
                                                        (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/operatorului economic) 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca în ultimii 5 ani, nu am fost 
condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecătorești, pentru participare la activitati ale unei organizatii 
criminale, pentru coruptie, pentru frauda si / sau pentru spălare de bani.  

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
Beneficiar are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care 
insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si 
resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai CONPET S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3, cu 
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ______________________  
                                                                                  (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
Data completarii ________________ 

 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizata) 

 
 
 

  



 

 
 

                                                                                                                                        Formularul nr. 3 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
      (denumirea/numele) 

 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (2) din Normele Interne de 

Achizitii ale CONPET S.A. 
 
 
 

Subsemnatul(a), ________________________________________, reprezentant legal al  
(se insereaza numele reprezentantului legal al operatorului economic) 

__________________________________, în calitate de ofertant/subcontractor/tert sustinator la  
(se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),  
procedura de _________________________ pentru achizitia de _________________________ 

         (se menţionează procedura) 
 _____________________________________________________________________________  

(se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV) 
 la data de _______________________________ organizată de CONPET S.A. Ploiesti, declar pe  
                   (se inserează data depunerii ofertei)                                         

proprie răspundere că societatea noastra nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie / 
organ de conducere sau de supervizare si / sau nu are actionari ori asociați persoane care sunt sot/sotie, ruda 
sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie 
in cadrul CONPET (persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris): Dorin Tudora-  
Director General, Jr. Anamaria Dumitrache – Director General Adjunct, Ec. Sanda Toader – Director Economic, 
ing. Florina Popescu, Șef Serviciu Achiziții – Președinte comisie de evaluare; membrii comisiei de evaluare:Ing. 
Iulian Ilasi – Șef Birou Infrastructuri Critice, ing. Florina Stoica – Serviciu Managementul Investițiilor; Cons. Jr. 
Diana Nițu – Birou Avizare; Ec. Veronica Roman – Serviciu Achiziții; Membrii de rezervă ai comisiei de evaluare: 
Coord. Activ. Laura Mihail – Serviciu Achiziții; Ing. Alexandru Verdeș – Birou Infrastructuri Critice; Ing. Bogdan 
Dumitru- Serviciu Managementul Investițiilor; Cons. jr. Ruxandra Miu – Șef Birou Avizare; Coord. Activ. Agripina 
Tîrcavu – Serviciu Achiziții. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi conformării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem.  

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 
 

Operator economic, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 



 

 
 

Formularul nr. 4 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
      (denumirea/numele) 

 

 
DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (3)  
din Normele Procedurale Interne de Achiziții ale CONPET SA – rev. 3 

 
 

Subsemnatul(a), ____________________________________________________________,                                                                              
                                   (se insereaza numele operatorului economic – persoana juridica ofertanta), 

în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
____________________________________________________________________________ 

(se menţionează procedura) 
pentru achizitia de ____________________________________________________________  
                           (se inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV),  
la data de ___________________ (se inserează data), organizată de CONPET S.A. Ploiesti, 
declar pe proprie răspundere că inteleg faptul că Beneficiarul are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru 
atribuirea contractului de achizitie orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre situatiile prevazute 
la acest articol. 

Subsemnatul declar pe propria raspundere urmatoarele: 
- Nu am intrat în procedura insolvenței sau în lichidare, in supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității;  
- Mi-am îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit;  

- In ultimii 2 (doi) ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale, si nu am produs 
prejudicii beneficiarilor mei, lucru confirmat in documentul constatator emis. In situatia in care sunt 
declarat castigator, inteleg ca refuzul meu de a semna contractul este asimilabil situatiei prevazute la 
aceasta literă.  

- Nu am fost condamnat, in ultimii 3 (trei) ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli in materie 
profesională;  

- Nu prezint informații false si inteleg că, in situatia in care nu prezint informațiile solicitate de către 
Conpet, in scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și / sau a conformității ofertei, pot fi 
exclus din procedura;  

- Nu ma aflu in orice alte situații în care Conpet ar putea înregistra un prejudiciu de imagine sau de 
orice alta natura; 

- Inteleg ca pot fi exclus din procedura în situația în care înregistrez debite restante în contabilitatea 
Conpet.  

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 

Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare 
de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Operator economic, 
____________________ 
(semnatura autorizată ) 



 

 
 

                                                                                                                                                                 Formularul nr. 5  
      OPERATOR ECONOMIC 
  ___________________________ 
         (denumirea/numele) 
 
 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (4)  

din Normele Procedurale Interne de Achiziții ale CONPET SA – rev. 3 
 
  

 
Subsemnatul(a), 

____________________________________________________________________________,                                                                              
(se insereaza numele operatorului economic – persoana juridica ofertanta), 

în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
____________________________________________________________________________ 

(se menţionează procedura) 
pentru achizitia de ____________________________________________________________  
                           (se inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV),  
la data de ___________________ (se inserează data), organizată de CONPET S.A. Ploiesti, 
declar pe proprie răspundere că inteleg faptul ca Beneficiarul are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru 
atribuirea contractului de achiziție orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre situatiile prevazute 
la acest articol. 

 
Subsemnatul declar pe propria răspundere următoarele: 

a)  am derulat in ultimii doi ani relatii comerciale cu CONPET si nu am obtinut un scor mai mic de 70 de 
puncte in „Fisa de evaluare a performantei furnizorilor”; 

b)  am derulat in ultimii doi ani relatii comerciale cu CONPET si nu mi s-a transmis nicio „Fisa de evaluare 
a performantei furnizorilor”; 

c)  am contracte de achizitie in derulare cu CONPET și nu înregistrez întârzieri în realizarea acestora;  
d)   nu am derulat in ultimii doi ani relatii comerciale cu CONPET. 
 
(se va bifa situația în care se află oferantul/candidatul/concurentul la data completării formularului). 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 

Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare 
de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 

Operator economic, 
_____________________ 

(semnătură autorizată) 

  



 

 
 

                                                                                                                                      Formular nr. 6 
    
 
 
 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
       (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
FURNIZARI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

Subsemnatul,____________________________________________________, reprezentant 
împuternicit al __________________________________________________ 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înteleg că achizitorul 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 
_______________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic     
si financiar in legatură cu activitatea noastră. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
                                                          Operator economic, 

_______________________ 
                                                          (semnatura autorizată) 
 



 

 
 

                                                                                      Anexa 1 la Formularul nr. 6 

 
 
                                                                                                                                  

 
                                                                                         
                                                                                                                               

 
                                                                                 

 
  
 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

achizitorului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

furnizoruluii*) 

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent  

îndeplinit 
de 

furnizor 
% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada 

de 
derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 
        

 
 
 

        

 
 

 
 
 
 

Operator economic, 
______________________ 

(semnatura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant. 
**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a furnizării 
 



 

 
 

                                                      Formular nr. 7 

 
 
 
 

                     ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE 
 

 
Subsemnatul(a)______________________________, născut(ă) în localitatea 

_____________________, la data de _________________, fiul (fiica) lui _____________________ și 
al (a) ____________________, cu domiciliul în localitatea ________________________, 
strada_______________________,                 nr. _______,           bl. ___________, sc. ____________, 
ap. ____, judeţ __________________,  posesorul/posesoarea cărţii de identitate seria ______,          nr. 
___________, eliberată de ______________________, cod numeric personal 
____________________, angajat al societății ____________________________,  CUI 
____________, Cod CAEN _________________, cu sediul social în __________________________, 
posesor al autorizației / certificatului de acces la informații clasificate, serie____________, nr. 
____________, data eliberării  _______________ declar că: 

- am luat la cunoștință de dispozițiile legale cu privire la protecția informațiilor clasificate în 
România și mă angajez să păstrez cu strictețe secretul de stat și de serviciu, să respect întocmai 
normele legale cu privire la evidența, manipularea și păstrarea informațiilor, datelor și documentelor 
clasificate care mi-au fost încredințate, 

- voi respecta confidenţialitatea datelor şi informaţiilor vizualizate, accesate, colectate, 
prelucrate şi utilizate cu ocazia participării la licitația privind livrarea și montarea unor containere de 
securitate clasa B, autorizate la nivel național pentru păstrarea informațiilor secrete în zone de 
securitate clasa a II-a, inclusiv după încetarea activităților care presupun accesul la aceste informații. 

Sunt conştient/conştientă că în cazul în care voi disemina în mod neautorizat, cu intenţie sau 
din culpă, informaţiile mai sus menţionate, voi fi direct răspunzător în fața legii pentru orice prejudiciu 
cauzat societății CONPET și voi suporta integral prejudiciul cauzat. 

Am luat la cunoștiință că vor fi prelucrate următoatele date cu caracter personal: nume, 
prenume, adresă, serie, număr carte de identitate, cod numeric personal etc.. 

Aceste date vor fi prelucrate în scopul întocmirii prezentului angajament și nu vor fi folosite în 
alte scopuri. 
                                                               Semnatura 

Data___________                                                  _________________________                        
                                            
                                            
 
 
 
 

DAT ÎN PREZENŢA, 
__________________________________ 

(numele și prenumele lucrătorului 
din cadrul Conpet S.A.) 

Semnătura 
                      

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                  Formular nr.8 
           

                                                                                                                                   

OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 

 
 

DECLARATIE PRIVIND VIZITAREA AMPLASAMENTULUI 
 
 
 
 
 
 

Subsemnatul,____________________________________________, reprezentant legal al societatii 
comerciale ___________________________________________, declar pe propria raspundere ca in urma 
vizitarii amplasamentului lucrarilor 
___________________________________________________________________________, am luat la 
cunostinta si mi-am insusit conditiile din teren privind prestarea serviciilor  

 
Data completarii:_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Operator economic,      Reprezentant CONPET  
  desemnat prin invitația de participare, 

   ________________      _________________ 
(semnatura autorizată)                           (semnatura autorizată) 
 

 
 
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                      Formular nr. 9 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către ___________________________________________________ 
     (denumirea autorității contractante şi adresa completă) 

 
 

Domnilor, 
 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_______________________________________________________________, ne oferim ca, în  
(denumirea/numele operatorului economic) 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam 
_______________________________________________________________ 
                                                              (denumirea produselor) 
pentru suma totală de _______________ RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în  
                                      (suma in litere si in cifre)                         
valoare de ____________________ RON. 
                   (suma în litere și în cifre)         

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile 
in termen de ___________zile, conform graficului de executie. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ________________         
                                                                  (durata in litere si cifre) 
zile, respectiv până la data de ___________________________, şi ea va ramâne obligatorie 
                     (ziua/luna/anul) 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

 
Precizăm că: 

 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 
în mod clar "alternativă"; 
 
 nu depunem ofertă alternativă. 
   (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_________________, în calitate de ____________________, legal autorizat să semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 



 

 
 

 
 

 
 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
_____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

 
 

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
 
 
 
 
 

 
1. Pretul total este de ___________________lei, fără TVA. 

2. Perioada de garanție acordată containerelor este de: ____________________ 

3. Perioada de garanție acordată încuietorilor containerelor este de: ____________________  

4. Termenul de plată al facturilor este de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora la Achizitor. 

5.  Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub următoarea formă: 

o Scrisoare de garanție bancară 

o Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispoziția Conpet. 

                    (se bifează una dintre variante) 

 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
________________________ 

(semnatura autorizată) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
                                                      Formular nr. 10 

 

 
OPERATOR ECONOMIC         
_____________________ 
    (denumirea/numele) 

 
 
 

PROPUNEREA TEHNICĂ 
 

 
1. Prețul produselor/serviciilor și/sau lucrărilor subcontractate: 
 

Nr. 
crt. 

Subcontractant 

Denumire/ 
produselor/serviciilor 

și/sau lucrărilor 
subcontractate 

Procent subcontractat 
din prețul total ofertat 

Valoare subcontractată 

1     

2     

 
2. Garanția de bună execuție va fi în cuantum de _____________________________________ 

                                                           (10 % din prețul fara TVA a contractului) 

  
            și se constituie prin: 

 Scrisoare de garanție bancară 
 Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispoziția Conpet. 

 (se bifează una dintre variante) 
 

             

3. Termenul de livrare și montare este de _______  
. 
4. Soluțiile tehnice adoptate: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
5. Justificarea soluțiilor tehnice adoptate: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Operator economic, 
_______________________ 

(semnătura autorizată) 
  



 

 
 

                                                                                                                                     Formular nr.11 
 
OPERATOR ECONOMIC 
________________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 

 

 

 

 
 

DECLARATIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
 
 

Subsemnatul, ______________________________________________________, reprezentant legal al 
societatii comerciale ______________________________________ declar pe propria raspundere ca in urma 
analizarii documentatiei de atribuire pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia 
______________________________________________ 
___________________________________________, am luat la cunostinta de clauzele contractuale asa cum 
sunt precizate in contractul din Sectiunea III. 

Declar ca, fata de contractul din Sectiunea III: 
 nu am propuneri de modificare 
 am urmatoarele propuneri de modificare: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Înțeleg că oferta depusă de noi poate fi respinsă ca neconformă, în cazul în care facem propuneri de 

modificare a clauzelor contractuale obligatorii, astfel cum sunt acestea stabilite în cadrul documentației de 
atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru achizitor, și, deși achizitorul ne-a informat cu privire la 
aceasta situatie, nu renunțăm la aceste propuneri. 

Înțeleg că prezenta declarație face parte integrantă din oferta prezentată de societatea pe care o 
reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu. 

Declar pe propria răspundere ca, în cazul în care suntem desemnați castigători, nu vom face obiecțiuni, 
anterior semnării contractului, la clauzele contractuale obligatorii.  
 

 
Data completării: ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic 
________________________ 

(semnatura autorizata) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                                                                                                                Formular nr. 12 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC        
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

 
INFORMAȚII GENERALE 

 
 

1. Denumirea/numele societății:  

2. Codul fiscal:  

3. Adresa sediului central:  

4. Telefon:  

5. Fax:  

6. E-mail:  

7. 
Certificatul de 
înmatriculare/înregistrare:  

  (numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare) 

8. Cod IBAN:  

9. Banca:  

10. Reprezentant legal împuternicit să 
semneze contractul: 

  

 

  
(numele și prenumele) 

11. Funcția:   

 
 (Administrator/ Director General) 

12. Obiectul de activitate, pe domenii:  

  
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

13. 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, 
dacă este cazul:  

  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare 
/inregistrare) 

14. Principala piața a afacerilor:  

 
  

 
Operator economic, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
 
 

 


