
                                                                                                                                                                              

           Formularul nr. 1 9 

           Operator economic 

_______________________________ 

(denumirea/numele, adresa, telefon. Fax,  

              cont trezorerie) 

 

Declarație privind îndeplinirea cerințelor de calificare 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant/împuternicit al .........................(denumirea operatorului economic), în calitate 

de ………………. (ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant) la procedura de ................. (se menționează 

procedura) pentru atribuirea contractului având ca obiect ..................... Cod CPV ............................. organizată de 

............ (denumirea autorității contractante), la data de................ (zi/luna/an), declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunea excluderii din procedură că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în 

documentația de atribuire, după cum urmează: 

 

Situaţia personală  

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  

Capacitatea economico – financiară  

Capacitatea tehnică/şi sau profesională  

Standarde de asigurare a calității, de protecție a mediului și a securității informatiei 

Informații privind asigurarea cu mijloace de transport adecvate 

(se bifează după caz) 

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în prezenta declarație precum și Anexa acesteia sunt complete și 

corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 

confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale. 

 

ANEXA 1 la Formularul 19 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant/împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în 

susținerea Declarației menționez succint modul concret de îndeplinire a documentelor*  așa cum au fost solicitate  

în documentația de atribuire de către autoritatea contractantă: 

 

A   Situația personală:.................................... 

B   Capacitatea de exercitare a activității profesionale:.................................. 

C   Capacitatea economico – financiară:.................................... 

D   Capacitatea tehnică și/sau profesională:................................... 

........ 

 

Înțeleg că în cazul în care primesc din partea autorității contractante o solicitare de a prezenta/completa 

certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă  îndeplinirea cerințelor de calificare prezentate mai 

sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.  

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor 

la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în 

vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amendă » 

       

Data completării   _________________ Operator economic, 

____________________________ 

              (nume şi functie persoana autorizata) 

             __________________________________ 

(semnătură autorizată şi ştampila) 
 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul 

asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 

 


