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Formular nr. 1 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164, alin. (1) și ale art. 167, 

alin. (1) din legea 98/2016 

 

 

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), cetatean ...... (se va completa nationalitatea), nascut la data 

de ......, in localitatatea ....., domiciliat in ..... .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, 

scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate), posesor al ...... (se 

completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de .....,  

reprezentant legal/împuternicit (se pastreaza varianta aplicabila) al .......... (denumirea completa a 

operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social in 

.....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor 

inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. .............., avand 

codul unic de inregistrare ..............,  

ținând seama de anunțul publicitar nr. ............... publicat în SEAP de DUPSPM S1 în calitate de 

autoritate contractant pentru realizarea achiziției directe având ca obiect ................................... 

cunoscând dispozițiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declarați, declar pe proprie raspundere 

ca societatea noastra și, dupa caz, persoanele care fac parte din organul de administrare/ de conducere/ 

de supraveghere, nu se afla în situațiile prevazute la art. 164, alin. (1) și la art. 167, alin. (1) din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 

 

Data ................................ 

 

................................ (semnatura), în calitate de ................................, legal autorizat sa semnez 

declarația pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 
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Formular nr. 2 – Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din 

Legea 98/2016 

 

 

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), cetatean ...... (se va completa nationalitatea), nascut la data 

de ......, in localitatatea ....., domiciliat in ..... .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, 

scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate), posesor al ...... (se 

completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de .....,  

reprezentant legal/împuternicit (se pastreaza varianta aplicabila) al .......... (denumirea completa a 

operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social in 

.....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor 

inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. .............., avand 

codul unic de inregistrare ..............,  

ținând seama de anunțul publicitar nr. ............... publicat în SEAP de DUPSPM S1 în calitate de 

autoritate contractanta pentru realizarea achiziției directe având ca obiect ................................... 

luând act de numele persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autoritații contractante, astfel 

cum sunt acestea precizate mai jos: 

 

Nr. 

crt

. 

Numele și prenumele persoanei 

cu funcție de decizie 

Funcția pe care o deține în cadrul autoritații 

contractante 

1.  Cătălin Gabriel Marinescu Director General 

2.  Ofelia Brutaru  
Consilier Superior,  Directia Management 

Economic 

3.  Diana Beatrice Pauliuc Şef Serviciu Management Achiziţii Publice  

4.  Nicolae Gușu  Şef Serviciu Juridic, Avizare Acte și Arhivă 

 

declar pe proprie răspundere ca societatea noastră nu se afla în situații generatoare de conflict de 

interese astfel cum sunt acestea prevazute în dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice. 

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 

 

Data ................................ 

 

................................ (semnatura), în calitate de ................................, legal autorizat sa semnez 

declarația pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 
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Formular nr. 3 – Declaraţie de consimţământ  privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

 

 

 

Conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Subsemnatul/Subsemnata ..... (numele și prenumele), domiciliat/ă în .....(adresa completa: oras, 

strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise în actul de 

identitate), telefon _________ născut/ă la data de în localitatea_________, Carte de identitate 

Seria________ Nr._________, emis la data de________, de către________________, în calitate de 

reprezentant legal/persoana imputernicita al/a societății ________________, participant la procesul de 

achiziție a ..... (se va completa cu denumirea contractului conform anunțului publicitar) îmi exprim 

acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către DUPSPM S1. 

Informațiile cu caracter personal  vor fi folosite în cadrul procesului de achiziție.  

Datele nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea 

prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.  

Dacă datele cu caracter personal furnizate vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut, etc.) mă 

oblig să informez în scris DUPSPM S1, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data apariției 

modificării. 

 

 

 

 

Data .......... 

 

................ (numele complet), în calitate de ................, autorizat să semnez cu semnătură electronică 

extinsă declarația pentru și în numele ................  (denumirea operatorului economic) 
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Formular PF – Propunere financiară  

 

 

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), cetăţean ...... (se va completa nationalitatea), născut la data 

de ......, în localitatea ....., domiciliat in ..... .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, 

scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate), posesor al ...... (se 

completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de .....,  

reprezentant legal/împuternicit (se pastreaza varianta aplicabila) al .......... (denumirea completa a 

operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social in 

.....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor 

inscrise in certificatul de inregistrare), înregistrat in Registrul Comertului sub nr. .............., având 

codul unic de inregistrare ..............,  

ținând seama de anunțul publicitar nr. ............... publicat în SEAP de DUPSPM S1, în calitate de 

autoritate contractantă, pentru realizarea achiziției directe având ca obiect ...................................  

ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câştigătoare, să furnizăm produsele 

solicitate în anunțul publicitar indicat anterior pentru suma de  ....... lei fără TVA (valoarea în litere şi 

cifre), la care se adauga TVA de 19% TVA .....  lei fărăTVA (valoarea in litere si cifre),: 

Produs Cant 
Pret unitar 

(fără TVA) 

Valoare  

(fără TVA) 

Licență Office 365 Business Premium 40   

Licență program antivirus pentru calculator 

personal - Bitdefender GravityZone Business 

Security 

40   

Licență program antivirus pentru server fizic 

– Bitdefender GravityZone Security for 

Endpoints Physical Servers   

1   

Licență program antivirus pentru server 

virtual -Bitdefender GravityZone Security for 

Virtualized Environments VS 

2   

 

Ne angajăm să menţinem această oferta valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, respectiv până 

la data de .......................(ziua/luna/anul) şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată 

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă respectiva oferta nu 

satisface condițiile din anunțul publicitar nr. ...... și din caietul de sarcini aferent. 

   

Data ................................ 

 

................................ (semnatură), în calitate de ................................, legal autorizat să semnez 

declarația pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 

 

 

 

 

 

 

 


