
Formularul nr. 1 
OFERTANTUL 
____________________ 
        (denumirea) 

 
 

FIȘĂ DE INFORMAȚII GENERALE 
 

Nr. 
crt. 

Informații generale despre ofertant 
În cazul asocierii de operatori economici, fiecare operator economic 

va completa o Fișă de informații generale 

1 Ofertant (denumirea / numele)  

2 Adresa sediului  

3 Telefon  

4 Fax  

5 E-mail  

6 Nr. de înmatriculare la Registrul 
Comerțului  

7 Cod de înregistrare fiscală   

8 
Obiect de activitate, pe domenii (în 
conformitate cu prevederile din 
statutul propriu) 

 

9 Cont IBAN deshis la Trezorerie  

10 Trezoreria la care este deschis contul  

11 Reprezentant legal (numele și 
prenumele)  

12 Reprezentant împuternicit, dacă este 
cazul (numele și prenumele)  

13 
Persoanele împuternicite să semneze 
contractul (nume, prenume, funcție,   
e-mail contact etc.) 

 

 

Data ___ / ____ /2021    Ofertant ___________________________________________ 

      Reprezentant legal / împuternicit _______________________ 
           (nume și prenume) 

      Semnătură autorizată _________________________________ 

      L.S. 

 



Formularul nr.2 
OFERTĂ TEHNICĂ1 

SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ, VOCE ȘI DATE, DE TIP ABONAMENT 
 
 

Subsemnatul .............., reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de 
ofertant, examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Caietul de sarcini publicate, ne oferim să prestăm 
serviciile solicitate, după cum urmează: 

NR. 
CRT. CERINȚE MINIME SOLICITATE PRIN CAIETUL DE SARCINI 

MOD DE 
ÎNDEPLINIRE 

DA/NU OBSERVAȚII 
0 1 2 3 
1 ABONAMENTE 

1.1 

1 cartelă SIM cu nelimitat minute naționale, nelimitat SMS-uri naționale, 
nelimitat minute internaționale către rețelele fixe din SEE, 1000 de minute / 
SMS-uri internaționale în rețelele mobile din zona SEE, Canada, SUA și Israel, 
nelimitate trafic național de date în rețea 4G, licență antivirus pe întreaga 
perioadă contractuală, acces roaming 

  

1.2 

2 cartele SIM cu nelimitat minute naționale, nelimitat SMS-uri naționale, 
nelimitat minute internaționale către rețelele fixe din SEE, 250 de minute / SMS-
uri internaționale în rețelele mobile din zona SEE, Canada, SUA și Israel, 25 GB 
trafic de date inclus în rețea 4G, licență antivirus pe întreaga perioadă 
contractuală, acces roaming 

  

1.3 

4 cartele SIM cu nelimitat minute naționale, nelimitat SMS-uri naționale, 
nelimitat minute internaționale către rețelele fixe din SEE, 100 de minute / SMS-
uri internaționale în rețelele mobile din zona SEE, Canada, SUA și Israel, 15 GB 
trafic de date inclus în rețea 4G, licență antivirus pe întreaga perioadă 
contractuală, acces roaming 

  

1.4 
1 cartelă SIM cu nelimitat SMS-uri naționale, fără minute naționale și 
internaționale, fără SMS-uri internaționale, fără trafic de date, fără licență, fără 
acces roaming 

  

2 CERINȚE MINIME OBLIGATORII 

2.1 

Ofertantul câștigător are obligația să mențină numerele de telefon ale 
beneficiarului, prin serviciul de portabilitate, dacă este altă rețea de telefonie 
mobilă decăt cea existentă, fără costuri suplimentare și fără a se întrerupe 
asigurarea serviciului. Astfel, până la finalizarea portării, ofertantul câștigător va 
asigura serviciile de telefonie mobilă (voce și date mobile), fără costuri 
suplimentare. 

  

2.2 

Ofertantul va aloca autorității contractante un buget în limita căruia vor fi puse la 
dispoziția acesteia, cu titlu gratuit, în funcție de opțiunea exprimată de aceasta, 
un număr de terminale noi, performante, prin care se asigură exploatarea curentă 
a serviciilor contractate pentru utilizatorii autorității contractante. Bugetul alocat 
pentru terminale va fi exprimat în EURO, fără TVA și TVA explicitat separat, 
valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale 

  

2.3 Terminalele oferite gratuit, în limita bugetului alocat în acest sens autorității 
contractante, nu vor fi blocate în rețeaua prestatorului. 

  

2.4 Terminalele oferite gratuit vor fi livrate în termen de maxim 7 zile de la data la 
care autoritatea contractantă și-a exprimat opțiunea în acest sens. 

  

2.5 Asigurarea de numerotație gratuită.   

2.6 
Pe întreaga durată contractuală, la cererea autorității contractante, prestatorul se 
obligă să schimbe gratuit, ori de câte ori este solicitat, forma numărului 
abonatului. 

  

                                                           
1 Formularul se va transmite atât în format pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia), cât și în 
format editabil. 



NR. 
CRT. CERINȚE MINIME SOLICITATE PRIN CAIETUL DE SARCINI 

MOD DE 
ÎNDEPLINIRE 

DA/NU OBSERVAȚII 

2.7 Asigurarea gratuită a deblocării terminalelor din rețeaua proprie.   

2.8 Eliberare facturi gratuit, pe suport hârtie și în format electronic.   

2.9 Eliberare detalii facturi gratuit, în format electronic și pe suport de hârtie pentru 
acele facturi care au depășiri. 

  

2.10 Parametrii serviciului oferit de furnizor trebuie să fie normali și constanți 
indiferent de intervalul orar de funcționare. 

  

2.11 
Suspendarea temporară a unui abonament cu validitatea păstrării numărului. Pe 
perioada suspendării unui număr, nu se va percepe abonament și nici o altă taxă 
adițională pentru acesta. 

  

2.12 Asigurarea permanenței serviciului: 24 ore/zi, 7 zile pe săptămână.   

2.13 Acces permanent la internet și e-mail mobil simultan cu primirea de apeluri și 
SMS-uri. 

  

2.14 Apel video cu transmiterea de imagini în mișcare însoțite de sunet în timp real.   

2.15 
Posibilitate de conectare la sistemul de navigație GPS utilizând telefonul mobil, 
fără necesitatea achiziționării de către autoritatea contractantă de echipamente 
adiționale. 

  

2.16 Traficul de date inclus în abonament va fi la viteza maximă de download 
permisă de tehnologia din aria de acoperire. 

  

2.17 
La depășirea traficului inițial național la viteza maximă prevăzută în abonament, 
se va reduce viteza de internet, Traficul național efectuat peste valoarea celui 
inițial nu va fi taxat. 

  

2.18 Asigurarea posibilității de primire de mesaje de restricționare/continuare a 
serviciului de date la consumarea volumului de date prevăzut în abonament. 

  

2.19 
După consumarea beneficiilor (minute internaționale, SMS-uri internaționale) 
incluse în abonament, furnizorul va asigura blocarea serviciilor pentru evitarea 
costurilor suplimentare. 

  

2.20 
Furnizorul va asigura fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă, 
posibilitatea restricționării apelurilor pentru anumite destinații de apel nedorite și 
servicii de telefonie cu valoare adăugată. 

  

2.21 Informarea gratuită, la zi, pentru costurile și minutele disponibile.   

2.22 Includerea contravalorii cartelelor SIM în valoarea abonamentelor, inclusiv a 
SIM-urilor de înlocuire. 

  

2.23 
Înlocuirea gratuită a cartelei SIM în caz de furt, pierdere sau deteriorare, cu 
păstrarea numărului de telefon, Operatorul va asigura un număr suficient de 
SIM-uri blank, care în caz de nevoie vor fi activate la cerere. 

  

2.24 
Prestatorul va asigura gratuit o rezervă permanentă de 2 cartele de tip SIM, 
micro-SIM și nano-SIM la autoritatea contractantă, pentru înlocuirea cartelelor 
defecte sau pierdute. 

  

2.25 

Se va asigura gratuit personal dedicat autorității contractante, care să efectueze 
administrarea tuturor abonamentelor și serviciilor achiziționate pe întreaga 
perioadă de derulare  a contractului. În situația în care persoanele desemnate nu 
sunt disponibile, activitatea va fi preluată automat la aceleași numere de telefon 
sau adrese de e-mail. 

  

2.26 

Se va asigura gratuit un serviciu non-stop de asistență tehnică, dedicat pentru 
utilizatorii autorității contractante, la care să se apeleze prin intermediul a cel 
puțin unui număr de telefon, apelabil gratuit, la care trebuie să răspundă personal 
dedicat pentru autoritatea contractantă. În ofertă va fi descris sistemul de 
asistență tehnică și remediere a incidentelor. 

  



NR. 
CRT. CERINȚE MINIME SOLICITATE PRIN CAIETUL DE SARCINI 

MOD DE 
ÎNDEPLINIRE 

DA/NU OBSERVAȚII 

2.27 

Constatarea deficiențelor în asigurarea serviciilor atrage după sine remedierea 
acestora de către prestator în   termen de maxim 24 ore de la constatare. Timpul 
de răspuns la sesizările făcute de utilizatorii autorității contractante este de 
maxim 4 ore. 

  

2.28 

Se vor acorda „puncte de fidelitate”, prin puncte de fidelitate înțelegându-se 
beneficii financiare acordate în funcție de valoarea facturii lunare. Valoarea 
punctelor de fidelitate oferite lunar va fi de minimum 10% din totalul facturii 
lunare de servicii pe toată perioada de derulare a acordului-cadru. Prestatorul va 
asigura posibilitatea folosirii punctelor de fidelitate pentru achiziția de 
echipamente (terminale, tablete, laptop-uri, imprimante, baterii externe etc.) 
existente în portofoliul prestatorului de servicii sau pentru reducere la plata 
facturii, la cererea autorității contractante. Corespondența valorică a punctelor va 
fi de 1 punct = 1 EURO. 

  

2.29 

Ofertantul va preciza, în procente, aria de acoperire proprie națională (exemplu 
x% din totalul populației, procent care trebuie să fie obligatoriu de minim 98%). 
Se va prezenta o copie conformă cu originalul a documentului care să 
demonstreze aria de acoperire a serviciului la nivel național, așa cum a fost 
declarată la ANCOM. 

  

2.30 
Posibilitatea suplimentării numărului de abonamente, oricând pe întreaga 
perioadă de derulare a acordului-cadru, în aceleași condiții și cu aceleași tarife 
ofertate inițial și precizate în acordul-cadru. 

  

3 RECEPȚIA CALITATIVĂ 
 În cazul constatării deficiențelor în asigurarea serviciilor, operatorul rețelei de 

telefonie mobilă se obligă să efectueze remediile tehnice ce se impun în termen 
de minim 4 ore de la constatare, la sediul beneficiarului sau de maxim 2 zile 
lucrătoare la service-ul propriu, cu asigurarea transportului, cu excepția cazurilor 
de forță majoră. 

  

4 CONDIȚII DE GARANȚIE ȘI SERVICE   

4.1 
Prestatorul se obligă să asigure servicii permanente, sigure și semnal de calitate 
pentru buna funcționare a terminalelor. Defecțiunile de rețea vor fi remediate în 
termen de 24 de ore de la sesizarea făcută. 

  

4.2 
Prestatorul are obligația de a asigura gratuit service-ul aparatelor ofertate pe 
toată durata derulării acordului-cadru (inclusiv piese de schimb și acumulatori). 
Garanția acordată pentru terminale va fi de minim 2 ani. 

  

Notă: 
1. În cazul în care există neconcordanțe între propunerea tehnică și caietul de sarcini, prevalează prevederile din 

caietul de sarcini. 
2. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu 

prevederile și cerințele cuprinse în Scrisoare de intenție și în Caietul de sarcini. 
3. Oferta este valabilă ________ zile (nu mai puțin de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor). 
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă. 
5. Alte informații (dacă este cazul). 

Data ___ / ____ /2021     Ofertant ______________________________________ 
       Reprezentant împuternicit 2_______________________ 
           (nume și prenume) 
       Semnătură autorizată ____________________________ 
       L.S. 

 
                                                           
2 Formularul se va transmite atât în format pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia), cât și în 
format editabil. 
 



Formularul nr. 3 
OFERTANTUL 
____________________ 
        (denumirea) 

OFERTĂ FINANCIARĂ 

SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ, VOCE ȘI DATE, DE TIP ABONAMENT 

Către  
 S.P.C.L.E.P. Brașov 

           

1. Examinând documentele achiziției, subsemnatul / subsemnații, reprezentant / reprezentanți ai ofertantului   
_________________________________________________________________________________________,  

(denumirea /numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm 
_______________________________________, pentru suma de ______________________ EURO / lună 
                                  (denumirea serviciilor)                                                                                                                          (suma în litere și în cifre)                                               
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ___________________________________ EURO / lună.  
                                                                                                                                                                                       (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile conform graficului 
de timp anexat. 

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

4. Pănă la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilită căștigătoare, vor constitui un contract angajant 
între noi. 

5. Alături de oferta de bază: 
-|_|   depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod 
clar "alternativă"; 
-|x|   nu depunem ofertă alternativă. 

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți 
primi. 

Data _____/_____/2021,                                     Ofertant ____________________________ 

       Reprezentant împuternicit _______________________ 
           (nume și prenume) 

       Semnătură autorizată __________________________ 

       L.S. 

 

 

 

 



Anexa nr. 3.1 
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

ABONAMENT LUNAR PENTRU SERVICII TELEFONIE MOBILĂ, VOCE ȘI DATE 
 

Nr. 
crt. Denumire serviciu 

Cantitate 
maximă 

-buc- 

Preț  unitar 
fără TVA 
-EURO- 

Valoare 
1 lună 

-fără TVA, EURO- 

Valoare TVA 
1 lună 

-EURO- 

Valoare 
1 lună 

-cu TVA, 
EURO- 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

Abonament 1: nelimitat minute 
naționale, nelimitat SMS-uri 
naționale, nelimitat minute 
internaționale către rețelele fixe 
din SEE, 1000 de minute / 
SMS-uri internaționale în 
rețelele mobile din zona SEE, 
Canada, SUA și Israel, 
nelimitate trafic național de date 
în rețea 4G, licență antivirus pe 
întreaga perioadă contractuală, 
acces roaming 

1     

2 

Abonament 2: nelimitat minute 
naționale, nelimitat SMS-uri 
naționale, nelimitat minute 
internaționale către rețelele fixe 
din SEE, 250 de minute / SMS-
uri internaționale în rețelele 
mobile din zona SEE, Canada, 
SUA și Israel, 25 GB trafic de 
date inclus în rețea 4G, licență 
antivirus pe întreaga perioadă 
contractuală, acces roaming 

2     

3 

Abonament 3: nelimitat minute 
naționale, nelimitat SMS-uri 
naționale, nelimitat minute 
internaționale către rețelele fixe 
din SEE, 100 de minute / SMS-
uri internaționale în rețelele 
mobile din zona SEE, Canada, 
SUA și Israel, 15 GB trafic de 
date inclus în rețea 4G, licență 
antivirus pe întreaga perioadă 
contractuală, acces roaming 

4     

4 

Abonament 4: nelimitat SMS-
uri naționale, fără minute 
naționale și internaționale, fără 
SMS-uri internaționale, fără 
trafic de date, fără licență 
antivirus, fără acces roaming 

1     

TOTAL 23.09.2021-30.10.2021 (fără TVA)                                                                               TOTAL 23.09.2021-30.10.2021 (cu TVA)                                                                               

TOTAL 01.11.2021-31.12.2021  (fără TVA)                                                                             TOTAL 01.11.2021-31.12.2021 (cu TVA)  

TOTAL 01.01.2022-31.12.2022  (fără TVA)  TOTAL 01.01.2022-31.12.2022 (cu TVA)   

TOTAL 01.01.2023-22.09.2023  (fără TVA)  TOTAL 01.01.2023-22.09.2023 (cu TVA)  

TOTAL GENERAL (fără TVA, 24 luni)  TOTAL GENERAL (cu TVA, 24 luni)  

Puncte de fidelitate acordate ( % din valoarea totală a facturii lunare cu TVA inclus)                                                                                                                                        

Alte bonusuri acordate (dacă este cazul)  



Formularul nr. 4 
OFERTANTUL 
____________________ 
        (denumirea)  

DECLARAȚIE 
privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din 

LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Subsemnatul _________________, reprezentant împuternicit al ______________________________________,                                                
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 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, că niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau 
cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta 
definit la art. 164 alin. (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 până la data de _____________________________________. 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Data completării_____/_____/2021,                                    Ofertant _____________________________________ 

       Reprezentant împuternicit _______________________ 
           (nume și prenume) 

       Semnătură autorizată __________________________ 

       L.S. 

act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768


Formularul nr. 5 
OFERTANTUL 
____________________ 
             (denumirea) 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în prevederile art. 165 si 167 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Subsemnatul(a) _____________________________________________________________________________ 
(numele operatorului economic persoana juridică) 

în calitate de ofertant la achiziția directă ________________________________________________________ de 
___________________________________________________________, la data de  _______________, declar pe 
proprie răspundere că: 

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat așa 
cum aceste obligații sunt definite de art.165 alin.(1) și art.166 alin.(2) din Legea nr.98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art.167 alin.(1) din Legea nr.98/2016, respectiv:  
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016;  
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea;  
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză;  
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenţei;  
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne 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 nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 
comparabile;  
h) nu ne facem vinovați 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; 
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem informaţii 
confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire; 
j) nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor 
autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru. 

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_____/_____/2021,                                  Ofertant _____________________________________ 

       Reprezentant împuternicit _______________________ 
           (nume și prenume) 

       Semnătură autorizată __________________________ 

       L.S. 
 

 

                                                                                                                            



Formularul nr. 6 

 OFERTANTUL 
____________________ 
             (denumirea) 
  

DECLARAȚIE 
privind evitarea conflictului de interese 

(conform art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,  
cu modificările şi completările ulterioare) 

 

1. Subsemnatul/a _____________________________________, în calitate de reprezentant împuternicit al 
_________________________________________________________________________________________,                    

      (denumirea și datele de identificare ale ofertantului) 
la procedura având ca obiect  _________________________________________________________________,  
declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că nu mă aflu în niciuna dintre situațiile care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59 
din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Totodată, declar pe proprie răspundere că nu 
mă încadrez în niciuna dintre situațiile potențial generatoare de conflict de interese, reglementate cu titlu 
exemplificativ la art. 60 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

NOTĂ: 

Membrii personalului autorității contractante care sunt implicați în ceea ce privește organizarea, derularea și 
finalizarea achiziției directe de „servicii de telefonie mobilă, voce și date de tip abonament” sau care pot influența 
rezultatul acesteia sunt următorii: 
1. GEORGE ROȘCA – Director Executiv 
2. ELENA-MELANIA FLORESCU – Șef Serviciu Stare Civilă 
3. IENEȘEL CRISTINA – Consilier, Serviciul Logistic 
4. RALUCA-NICOLETA VĂDUVA – Consilier juridic, Compartiment Juridic, Contencios 
5. ANGELICA-MARIANA FLOREA – Consilier Achiziții Publice, Compartimentul Analiză-Sinteză, Secretariat, 

Informatic. 
 

 

 

 

Data completării_____/_____/2021,                                  Ofertant _____________________________________ 

       Reprezentant împuternicit _______________________ 
           (nume și prenume) 

       Semnătură autorizată __________________________ 

       L.S. 
 

 



Formularul nr. 7  

 OFERTANTUL 
____________________ 
             (denumirea) 
 
  

DECLARAȚIE 
PRIVIND ÎNSUȘIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

 
Subsemnatul(a) ____________________________________________________________________________, 

(numele și prenumele persoanei autorizate) 
reprezentant împuternicit al  _________________________________________________________________, 
             (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului) 
declarăm pe proprie răspundere că suntem de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul prezentei 
proceduri de achiziție directă și ne obligăm să respectăm toate obligațiile menționate în conținutul acestuia. 
 

 

 

Data completării_____/_____/2021,                                  Ofertant _____________________________________ 

       Reprezentant împuternicit _______________________ 
           (nume și prenume) 

       Semnătură autorizată __________________________ 

       L.S. 
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