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FORMULARUL 1 

   

 

 

Operator economic                

 (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese art. 59 si 60 din Legea nr. 
98/2016 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de 
………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie 
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 
duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, cum ar fi următoarele: 

   a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care 
deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi 
susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători 
ori subcontractanţi propuşi; 

   b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane 
care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul 
de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi 
susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

   c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane 
despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, 
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie 
de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 



   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are 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 
autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

   e) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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 comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi 
finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016. 

 

Nr. 
crt. 

Nume si prenume 
Funcţia deţinută în cadrul 

Directiei de Santate Publica - Teleorman 

1 Comana Maria Mioara DIRECTOR 

2 Sferle Sorin  MANAGER PROIECT 

3 Ionescu Vasile Director executiv adjunct economic 

4 Ancu Florentina  Sef serviciu RUNOS 

5 Cristea Stelian Inspector superior, membru in comisia de evaluare  

 

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. 

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. 

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic 
şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 
 
 



 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
............................................ 
(denumire/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 

 

 

  Subsemnatul, ..........., reprezentant legal al ............................., cu sediul 
în........................................., în calitate de ofertant la procedura de achiziție publică 
..................................., având ca obiect...............................cod CPV ........................... la 
data de ............................., organizată de Directia de Sanatate Publica Teleorman, declar 
pe proprie răspundere în numele ofertantului, sub sancțiunea falsului în decarații, că: 

 
1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 
bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 
166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 
98/2016, respectiv:  
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activității;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura 
în cauză;  
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul 
unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții 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 sancțiuni comparabile;  
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la 
solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau 
al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție;  
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității 
contractante, să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje 
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații 
eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante 
privind excluderea din procedura de atribuire. 

 



Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

Operator economic, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016) 

 

 

   Subsemnatul, ..............................., reprezentant legal al 
................................................., cu sediul în 
................................................................................................, declar pe propria răspundere, sub 
sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

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. 

 

 De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de 



decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la 
art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

 

 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 dispunem. 

  

Prezenta declaraţie este valabilă pe perioada valabilității ofertei. 

 

    Data completării ...........................    

 

 

               

          OPERATOR ECONOMIC 

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



 
 
 
 
 

FORMULARUL 2 

 

Operator Economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU  SPECIFICAŢIILE 
CAIETULUI DE SARCINI 

 
 

Subsemnatul……………………..(numele şi prenumele in clar ale persoanei 
autorizate)................,reprezentant împuternicit al...................(denumirea/numele ofertantului)..................., 
declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din Caietul de Sarcini. 

De asemenea menționez că sunt de acord cu prevederile Contractului prezentate în documentatie. 

 

 

 

 

 

Data completării         Operator economic, 

.................................       (semnătură autorizată şi stampila) 

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

 

 

 

 



 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC  

                                                                                     FORMULARUL  3  

 (denumirea/numele) 

 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa realizam 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de 

         (denumirea serviciile) 

(se elimina optiunile neaplicabile) ___________________________Lei fara TVA, la care se adauga taxa 
pe valoarea adaugata . 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa realizam serviciile 
conform ofertei tehnico-financiare. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 de zile de la data limita 
de depunere a ofertelor,  _ zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 

        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 



4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui 
un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar "alternativa"; 

     _ 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 
care o puteti primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULAR 3 A 

ANEXA   LA   FORMULARUL  NR 3 

 

FORMULAR DE OFERTĂ DETALIATĂ 

 

                     Către 

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

                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)     

 

 

Valoarea totala a contractului avand ca obiect ................................este de ................................. lei, fara 
TVA. 

 

 

 

 

 

 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 DE ZILE DE LA DATA LIMITA DE 
DEPUNERE A OFERTELOR, RESPECTIV PÂNĂ LA ....................... 

 

    

Data completării ......................                                                                         Operator  economic, 

                         (semnătura autorizată) 

 



 

FORMULARUL 4 

    Operator economic 

………………….. 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR 

REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………………….... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă angajez să 
prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 
condițiile de muncă și de protecție a muncii care sunt în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de de obligatiile 
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, in conformitate cu dispozitiile art. 51 din 
Legea nr. 98/2016, reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, 
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective 
sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care vor fi respectate pe 
parcursul executarii contractului de achizitie publica.  

Data completării: ………………… 

 

Operator economic, 

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

 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 



FORMULAR 5 
 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
 
 La procedura de achiziţie publică nr……/…….. organizata de 
„.............................................”(denumire autoritate contractantă) pentru  serviciile                                                             
                                                        
 “_______________________________________________________________”. 
                                                  (denumire contract) 
 
 
 
 1.Acest acord este încheiat între:  S.C. _______________ cu sediul în 
_______________________________, reprezentată prin __________________ administrator, 
 (adresa,tel.,fax)                                                     
denumită în cele ce urmează contractant general 
şi 
      S.C. _______________ cu sediul în 
_______________________________, reprezentată prin____________________administrator,                                                                                                                                                          
 (adresa,tel.,fax)                                                 
denumită în cele ce urmează subcontractant. 
 
 2. Serviciile ce fac obiectul prezentului acord  sunt: _____________________ 
 
 3. Valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului acord este conform ofertei prezentate de 
subcontractant si reprezintă __________________% din total contract de achiziţie.      
  
 4. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi 
responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de autoritatea contractanta conform contractului de 
achizitie publica. 
 
CONTRACTANT GENERAL     SUBCONTRACTANT 
 
..................................      ..................................  
(semnătură autorizată)                (semnătură autorizată)  
 
  
 



FORMULAR 6 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de incheiere a contractului de achizitie publica 

 
 
Conform ____________________________________________________________. 
                            (încadrarea legala) 
 
Noi, părţi semnatare:   S.C. _______________________ 
  S.C. _______________________ 
 S.C. _______________________ 
ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achizitie publica  “_______________ 
_____________________________________________________________”. 
                                                                 (denumire obiect contract) 
Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
 
Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei: 
- liderul asociaţiei S.C. __________________________ preia responsabilitatea şi primeşte 
instrucţiuni de la achizitor în folosul partenerilor de asociere. 
 
Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 
- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor convenite 
de comun acord. 
 
Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 
- încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere; 
 
- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părţi 
pana la data încetării asociaţiei. 
 
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziţie publica preluate de fiecare asociat 
pentru execuţie obiectivului supus procedurii de achizitie: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Liderul asociaţiei: S.C. ______________________ 
 
Alte clauze: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Data completării: ________________  
  



                                          Liderul asociaţiei 
 ……………………. 
 (denumirea) 
 L.S. 
 
Asociat A,                                                       Asociat B,                                     Asociat C, 
……………………… ……………………… ……………………… 
             (denumirea) (denumirea) (denumirea) 
               L.S.                                                         L.S. L.S. 
 
Notă: 
- se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte categoriile de servicii 
care se presteaza de fiecare asociat sau părţile fizice din obiect, precum şi valoarea ce revine fiecărui 
asociat. 
- Acordul de asociere trebuie sa stipuleze raspunderea individuala si raspunderea solidara in raport 
cu Autoritatea Contractanta in desfasurarea activitatilor care fac obiectul contractului de achizitie publica. 
 
  
 
 



 
 

FORMULARUL 7 
 
                
          OPERATOR ECONOMIC 
          ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 
Către, .............................................. 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Subscrisa S.C. _______________________S.R.L., cu sediul in _______________, inmatriculata in 
Registrul Comertului sub nr. ______________, avand C.U.I. nr. ______, prin reprezentant legal 
_________________________, in calitate de  _______________, ne angajam in mod neconditionat, ferm 
si irevocabil fata de ____________ (denumirea autoritatii contractante) sa sustinem din punct de vedere 
______________________ (financiar si/sau tehnic) operatorul economic S.C. 
_______________________S.R.L., cu sediul in ______________________, inmatriculata in Registrul 
Comertului sub nr. ______________, avand C.U.I. nr. ___________, in scopul obtinerii si executarii 
contractului de  ______________(furnizare, servicii, lucrari) la obiectivul de referinta, cu privire la 
urmatoarele cerinte din Documentatia de achizitie (privitoare la capacitatea economico-financiara si/sau la 
capacitatea tehnico-profesionala): 
 -cerinta privind ___________ 
-cerinta privind ___________ 
-cerinta privind ___________ (se va/vor mentiona precis cerinta/cerintele pentru care se acorda sustinere, 
conform Documentatiei de atribuire). 
 
In acest scop, punem la dispozitia operatorului economic sustinut si a autoritatii contractante, la prima 
cerere a oricaruia dintre  acestia si fara alte formalitati, urmatoarele resurse (tehnice/financiare): 
     - ___________________________; 
     - ___________________________; 
     - ___________________________ . 
(se vor preciza nominal, clar si distinct, resursele tehnice, cu indicarea datelor principale – tip, capacitate, 
cantitate, model, dotari, an fabricatie etc. -, respectiv resursele financiare, cu indicarea datelor principale – 
valoarea, moneda, denumirea facilitatii/ a garantiilor etc.- puse la dispozitie de sustinator  conform 
Angajamentului; se vor atasa in fotocopie certificata documente doveditoare ale capacitatilor puse la  
dispozitie de sustinator, valabile la data Angajamentului si care, dupa caz, urmeaza sa fie prelungite in 
mod corespunzator pe durata derularii contractului de achizitie). 
Sustinerea noastra ____________ (tehnica si/sau financiara) astfel acordata este valabila incepand cu 
____________ (data calendaristica/faza procedurala) si pana la indeplinirea in mod corespunzator si 
integral a oricaror obligatii ale operatorului economic sustinut rezultand din sau in legatura cu executarea 
contractului de achizitie care se va incheia, inclusiv a garantiilor aferente sau a oricaror efecte decurgand 
din contract. 
 
In cazul atribuirii contractului catre operatorul economic sustinut, ne obligam in solidar cu acesta in 
vederea indeplinirii oricaror obligatii contractuale rezultand din contractul cu autoritatea contractanta 
privitor la obiectivul de referinta, raspunzand pentru si alaturi de operatorul economic sustinut privitor la 



orice efect decurgand din raportul juridic si din lege, in legatura cu ________ („executarea 
serviciilor/lucrarilor” sau, dupa caz - in situatia contractelor de furnizare - „ livrarea produselor”) din 
cadrul propunerii ___________ (tehnice si/sau financiare, in raport cu tipul sustinerii acordate). 
 
Prezentul angajament este executoriu fara formalitati, obligatiile rezultand din aceste putand fi indeplinite 
silit prin intermediul executorului judecatoresc, fara interventia instantei de judecata, noi renuntand expres 
la orice opozitie, diviziune sau discutiune privind obligarea noastra la executare sau raspunderea noastra 
pentru neexecutare. 
 
Semnatura autorizata a sustinatorului 
..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


