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Instrucţiuni de completare a documentelor/declaraţiilor/formularelor solicitate pentru 

demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi şi a 
conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire 

 
Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în 

original de ofertant şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de 
către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana 
autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal. 

Documentele/declaraţiile/certificatele emise de terţă parte (instituţii competente) 
vor fi prezentate în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă: 
original, sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a 
solicita ofertantilor declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma 
original, în cazul în care acestea au fost depuse în procedură în forma “copie conform cu 
originalul”. 

Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documentele/ declaraţiile/ 
certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată,în limba 
română. 

 
 
 
 
 



 
 

Formularul nr. 1 
 

Denumire operator economic Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
...........................................................  
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 164 DIN 
LEGEA 98/2016 

 
 
Către, COMISIA NATIONALĂ DE STRATEGIE SI PROGNOZĂ (C.N.S.P.) 
 
 
 
 Subsemnatul, ……………………………………………………… (datele de identificare), 
reprezentant împuternicital …………………….. (denumirea/numele și sediul/adresa și datele 
de identificare ale operatoruluieconomic), în calitate de (se precizează calitatea 
operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura 
de achiziție – procedura proprie, având ca obiect Servicii de pază pentru sediul COMISIEI 
NATIONALE DE STRATEGIE SI PROGNOZA, cu termen de depunere a ofertelor la data de 
……………………., organizată de C.N.S.P., declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea 
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în declaraţii, aşa cum este 
aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal, că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile 
prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia 
dintre următoarele infracțiuni: 
 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. 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, 
…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic),  
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formularul nr. 2 

 
 
 
 
Denumire operator economic Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
............................................................  
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN 
LEGEA 98/2016 

 
 
 
Către, COMISIA NATIONALĂ DE STRATEGIE SI PROGNOZĂ (C.N.S.P.) 
 
 
 

1.Subsemnatul, ………………………………..…………..…………………………………….. (datele de 
identificare),reprezentant împuternicit al …………………………………………………………………… 
(denumirea/ numele și sediul/ adresa și datele de identificare ale operatorului economic), 
în calitate de ……………………… (se precizează calitatea operatorului economic care 
completează declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție) procedura 
proprie, având ca obiect Servicii de pază pentru sediul COMISIEI NATIONALE DE 
STRATEGIE SI PROGNOZA, cu termen de depunere a ofertelor la data de 
……………………………. organizată de C.N.S.P., declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea 
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în declaraţii, aşa cum este 
aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal că nu ne aflăm/ încadrăm în niciuna 
dintre situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice. 

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 
detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice 
informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența si 
resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai 
autorității contractante C.N.S.P., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 

4. 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, 
…………………………………….. 
 
 
 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic),  
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 

 
 
 
 
 



 
 
 

Formularul nr.3      
 
Denumire operator economic Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
............................................................  
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 DIN 
LEGEA 98/2016 

 
 
 
 
 
Către, COMISIA NATIONALĂ DE STRATEGIE SI PROGNOZĂ (C.N.S.P.) 
 

 
 
 

1. Subsemnatul, ………………………………………………….. (datele de identificare), 
reprezentant împuternicit  al  ……………………………………………………… (denumirea/ numele și 
sediul/ adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de 
………………………………..…….(se precizează calitatea operatorului economic care completează 
declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție – procedura proprie, având ca 
obiect Servicii de pază pentru sediul COMISIEI NATIONALE DE STRATEGIE SI PROGNOZA, 
cu termen de depunere a ofertelor la data de ………………………., organizată de C.N.S.P., 
declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în declaraţii, aşa cum este aceasta reglementată de art. 326 din 
Codul penal că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, respectiv că: 

 
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice; 
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 îi 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 achiziție si nu am condus la 

o distorsionare a concurenţei; 
g) nu 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 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) nu am trimis declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 
autorităţii; 

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante sau să obţinem informaţii confidenţiale. 

 
2.  Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, 



orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, 
competența si resursele de care dispunem. 

 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai 
autorității contractante – C.N.S.P., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 

 
4. 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, 
…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic),  
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formularul nr.4  

 
 
Denumire operator economic Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
............................................................  
 
 
 
 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din  
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 
 
 

1. Subsemnatul,………………………………………………………… (datele de identificare), 
reprezentant împuternicit  al ………………………………………………………… (denumirea/numele și 
sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de 
………………………………… (se precizează calitatea operatorului economic care completează 
declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție – procedura proprie, având 
ca obiect Servicii de pază pentru sediul COMISIEI NATIONALE DE STRATEGIE SI 
PROGNOZA , cu termen de depunere a ofertelor la data de …………………………, 
organizată de C.N.S.P., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din 
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, respectiv membrii din cadrul consiliului de administrație/organele de conducere 
sau de supervizare ori asociaţii acesteia, nu sunt soţ/soţie, rude sau afin până la gradul al 
patrulea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie 
în cadrul autorităţii contractante Comisia Națională de Strategie şi Prognoza, in ceea ce 
privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achiziţie, sunt:  

1. Nicolae Cristian Stănică – Președinte; 
2. Marius Silvian DAN – Secretar General, Ordonator terţiar de credite; 
3. Antonina Sofia SOCIU – Director Direcția Economică; 
4. Andreea Turcea - Consilier juridic; 
5. Şerban Năstase – Șef Serviciu Administrativ și Achiziții Publice. 

 
2.  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. 

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, 
…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic),  
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 

 
 
 
 
 



 
Formularul nr. 5  

 
Denumire operator economic Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
............................................................  
 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN 
ULTIMII 3 ANI 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………................................ 
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 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 înțeleg că autoritatea contractantă 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 
COMISIEI NATIONALE DE STRATEGIE SI PROGNOZĂ (C.N.S.P.) cu privire la orice aspect 
tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate 
a ofertei). 
 
Nr. 
Crt. 

Obiectul 
contractului 

Denumirea/ 
numele 

beneficiarului/ 
clientului Adresa 

Calitatea 
prestatorului

*) 

Preţul total al 
contractului 

Procent 
îndeplinit 

de 
prestator 

 

Perioada de 
derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

….       
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi 
de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociere); contractant asociat, 
subcontractant. 
**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării serviciilor 
 
 
Data completării, 
…………………………………….. 
 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic),  
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 



 

Formularul nr. 6 
 
 
 
 
Denumire operator economic Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
............................................................  
 
 
 
 

FORMULARUL PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ 
 

Matrice de conformitate 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Cerințele minime 
solicitate în Caietul 

de sarcini 
Conformitate 

DA / NU 
Răspuns cerințe 

(specificații ofertate) 
Note,remarci (dacă 

este cazul) 

1     
2     
3     
….     

 
 
 
 
CERINŢE MINIME: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Data completării, 
…………………………………….. 
 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic),  
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularul nr. 7 
 

Denumire operator economic Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
............................................................  
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 
 
 
 
 
 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Servicii de pază pentru sediul Comisiei Naționale de 
Strategie şi Prognoză 
 
 
 

Subsemnatul, …………………............................... (nume si prenume) reprezentant 
împuternicit al …………………………….............. (denumirea / numele si sediul / adresa 
ofertantului), declar în nume propriu sau în numele asocierii (daca este cazul) că: 

 
- ne însușim clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea 
contractantă: 
- suntem  de  acord  cu  prevederile  Clauzelor  contractuale  speciale,  cu  
următoarele amendamente*) 

a) ..................... 

b) ...................... 

 
 
 
 
Data completării, 
…………………………………….. 
 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic),  
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 

 
 

 
 
 

* ) Se acceptă amendamente referitoare la clauzele contractuale stabilite în modelul de contract, cu 
condiția ca acestea să fie solicitate în intervalul stabilit pentru solicitare de clarificări, spre a fi aduse la 
cunoștință tuturor operatorilor economici interesați și totodată aceste amendamente să nu fie în mod 
evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă. 



Formularul nr. 8 
 
 
 
 
 
Denumire operator economic Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
............................................................  
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA CONDITIILE DE 
MUNCĂ SI PROTECTIA MUNCII 

 
 
 
 
 

Subsemnat(ul)/a ……………………………….(nume si prenume in clar a persoanei 
autorizate) reprezentant legal al …………………………….(denumirea ofertantului), 
participant la procedura de achiziție a contractului pentru achiziția de Servicii de pază 
pentru sediul Comisiei Naționale de Strategie şi Prognoză, 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în 
declaraţii, următoarele:  

- la întocmirea ofertei am ţinut cont de obligațiile referitoare la condițiile de 
muncă şi de protecția muncii;  

- pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta regulile obligatorii 
referitoare la condițiile de muncă si de protecția muncii, în vigoare la nivel național, 
pentru tot personalul angajat în execuţia contractului. 

 
 
 
 
Data completării, 
…………………………………….. 
 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic),  
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularul nr. 9   
 
Denumire operator economic Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
............................................................  
 
 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA 
 
 

 
Către: COMISIA NATIONALA DE STRATEGIE SI PROGNOZA(CNSP) 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(ții), reprezentant(ți) ai 

ofertantului ………………………………………………………………………………….…….. (denumirea/ 
numele ofertantului) mă/ne ofer(im) ca, în conformitate cu prevederile  şi  cerinţele  
cuprinse  în  documentaţia  mai  sus  menționată,  să  prestăm Servicii de pază pentru 
sediul COMISIEI NATIONALE DE STRATEGIE SI PROGNOZA, pentru suma de ..................... 
lei fără TVA, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibila după recepţia 
serviciilor, la care se adăuga taxa pe valoarea adăugată în valoare de ............................. 
(suma în litere şi în cifre), conform prețurilor unitare detaliate în centralizatorul de 
prețuri anexat la prezentul formular de ofertă, pe baza cărora se va stabili valoarea totală 
a contractului, plătibilă după recepţia serviciilor. 

2. Mă/Ne angajăm ca, în cazul în care oferta mea/noastră este stabilită 
câştigătoare, să prestez/prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de 
autoritatea contractantă (se va indica Anexa la formular); 

3. Mă/Ne angajez/angajăm să menţin(em) această ofertă valabilă pentru o durată 
de ………………….. zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de 
…………………….. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru mine/noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimt(ţim) că, în cazul în care oferta mea/noastră este 
stabilită ca fiind câştigătoare, să constitui(m) garanţia de bună execuţie în conformitate 
cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizez/Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)  
|_| depun(em) ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular 

de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
|_| nu depun(em) ofertă alternativă. 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 

împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta mea/noastră 
este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau 
orice ofertă primită.  
 
Data completării, 
…………………………………….. 
 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic),  
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 

 
 



 
 

Denumire operator economic Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
............................................................  

 
 
 
 
 

 
CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 
 
 

Prețul ofertei cuprinde toata gama de servicii care fac obiectul achiziției, precum si orice 
alte cheltuieli suplimentare pentru realizarea şi prestarea serviciilor de pază. 
 
 

 

Denumire servicii U.M. Cantitate 
Preț unitar 

LEI/oră/post 
de pază 

Valoare    
TVA 

  1 post 24/ 24   
 
 
 
 
 
Data completării, 
…………………………………….. 
 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic),  
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formularul nr. 10 
 
 

Denumire operator economic Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
............................................................  

 
 
 
 

SCRISOARE DE INTENŢIE 
 
 
 
Către, COMISIA NATIONALĂ DE STRATEGIE SI PROGNOZĂ, cu sediul în strada Cristian 
Popişteanu nr.2-4, sector 1, Bucureşti 

 
 
 
 
 

Referitor la anunţul nr. ........... din data ................., publicat în ..............................., 
noi S.C. ……………………………………………………………. (denumire operator economic), cu sediul 
în .............................................., cod fiscal ....................., nr. telefon ....................., nr. fax 
.........................., email: ....................................., ne exprimăm intenţia de a participa, în 
calitate de ofertant, la procedura de achiziţie publică în vederea încheierii contractului ce 
are ca obiect prestarea de servicii de pază pentru sediul COMISIEI NATIONALE DE 
STRATEGIE SI PROGNOZA . 

 
 
 
 
 
Data completării, 
…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic),  
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formularul nr.11 

 
 

MODEL 
 

 
Contract de prestare servicii de pază 

 
Nr. ………………………. Data ………………………. 

 
 
 

În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat 
prezentul contract de furnizare de servicii, între: 

 
COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ, cu sediul în Bucureşti, str. 

Cristian Popişteanu, nr. 2-4, Sector 1, Bucureşti, telefon: 021.317.00.48, CUI 15599677, 
Cont RO87TREZ23A510103200103X, deschis la Trezoreria Statului, reprezentat prin dl. 
NICOLAE CRISTIAN STĂNICĂ – Preşedinte, în calitate de ''Beneficiar'', pe de o parte, 

şi  
SC ...................................................................... cu sediul în .................................. 

....................................................................., telefon ........................, număr de 
înmatriculare la Registrul Comerţului ........................, cod fiscal RO ................ Cont IBAN 
................................ deschis la Trezoreria ........................, reprezentată prin ...................., 
având funcţia de ...................., în calitate de Prestator, pe de altă parte. 

 
 

2. Definiţii  
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: contract - prezentul 
contract şi toate anexele sale; beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt 
acestea numite în prezentul contract; preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de 
către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a 
tuturor obligaţiilor asumate prin contract; servicii - serviciile pe care prestatorul se obligă 
prin contract să le presteze beneficiarului; destinaţie - locul unde prestatorul are obligaţia 
de a presta serviciile; 
a.forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu 
se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat 
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate 
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
b.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 
3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit. 



 
4. Obiectul şi preţul contractului  
4.1.- Prestatorul se obligă să presteze servicii de pază pentru clădirea şi personalul angajat 
din cadrul sediului Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză situat în strada Cristian 
Popişteanu nr.2-4. sector 1, Bucureşti, în conformitate cu oferta tehnico-financiară, 
pentru o durată de 12 luni, așa cum sunt acestea descrise în Caietul de sarcini; 
4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, 
plătibil prestatorului de către beneficiar, este de ......... lei fără TVA/oră/Post de pază, 
respectiv ....... lei TVA inclus, pentru perioada de timp cuprinsă în intervalul 01.01.2023-
31.12.2023; 
4.3. - Valoarea totală a contractului pentru serviciile de pază este de ................. lei fără 
TVA, respectiv ............ lei cu TVA inclus, pentru 365 zile caledaristice x 24h = 8760 ore de 
pază; 
4.4. Calculul valorii prestaţiilor serviciilor de pază lunare se va efectua în baza foii 
colective de prezenţă, aferente fiecărei luni;  
4.5. - Plata prestaţiilor se face lunar, pe baza facturilor emise de către prestator însoţite 
de foaia de prezenţă lunară confirmată de către beneficiar şi procesul verbal de recepţie 
semnat fără obiecţiuni, în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul 2023; 
4.6. - Recepţia serviciului se va face de reprezentanţii legali ai C.N.S.P, în baza foii 
colective de prezenţă, aferente fiecărei luni. 
4.7. - Factura va fi emisă şi transmisă de către prestator lunar, în intervalul 01-10 ale lunii, 
pentru serviciile prestate în luna precedentă. 
 
5. Durata contractului  
Prezentul contract va intra în vigoare la data de 01.01.2023 și va fi valabil până la 
31.12.2023.  
 
6. Documentele contractului  
Documentele contractului sunt: 
a) caiet de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) formularele tip; 
d) solicitările de clarificare şi răspunsurile acordate; 
d) garanţia de bună execuţie, constituită conform art.10; 
*În cazul apariţiei unor neconcordanţe între Caietul de sarcini şi Propunerea tehnico-
financiară, primează prevederile Caietului de sarcini. 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile ofertate, la locația beneficiarului conform 
Legii nr. 333/2003 si HG nr. 301/11.04.2012, şi în conformitate cu cerințele, specificațiile 
tehnice și standardele prezentate în propunerea tehnică.  
7.2 – Prestatorul va asigura instruirea personalului autorizat de Beneficiar pentru 
prestarea serviciilor ofertate; 
7.3 -  Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile 
achiziţionate, şi 



ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
beneficiar; 
7.4.- Prestatorul răspunde, cu diligenţa şi atenţia unui bun profesionist, de pază efectiva a 
bunurilor, persoanelor şi valorilor ce aparţin beneficiarului şi /sau de controlul accesului în 
clădire. 
7.5.- Prestatorul răspunde de organizarea şi funcţionarea sistemului de pază, analizează 
nevoile stricte de pază de comun acord cu beneficiarul, precum şi efectivele necesare în 
functie de necesitătile instituţiei în deplină conformitate cu prevederile contractului şi ale 
planurilor de pază. 
7.6.- Prestatorul adoptă măsuri de instruire specifică a personalului de pază şi controlează 
modul în care aceştia işi execută atribuţiile de serviciu 
7.7. - Prestatorul aduce la cunostintă conducerii BENEFICIARULUI şi situatiile care pot 
conduce la slăbirea sistemului de pază şi/sau conduce la înlesnirea sustragerii de bunuri, 
precum şi măsurile ce ar trebui întreprinse de către BENEFICIAR; 
7.8. - Prestatorul dotează agenţií de pază cu toate materialele necesare prestarii 
serviciilor in cele mai bune conditii, conform legislatiei aplicabile şi nevoilor de securitate 
ale obiectivului.Sa asigure agentilor de pază echipamentul de lucru specific, aprobat de 
organele de politie, in conformitate cu Planul de Pază. 
7.9.- Prestatorul se obligă să respecte întocmai, prin măsurile luate în baza prezentului 
contract, limitele impuse de lege şi să coopereze pe deplin cu organele de poliţie, 
jandarmerie, etc., pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, informându-l întotdeauna pe 
Beneficiar despre aceste măsuri; 
7.10.- Prestatorul se obligă să anunţe beneficiarul în maxim 12 (douăspreze) ore de la 
survenientă, despre orice schimbare sau eveniment produs sau legat de obiectivele de 
pază;  
7.11.- Prestatorul se obligă să garanteze ca fiecare agent de pază din serviciu va respecta 
în totalitate normele de siguranţă, impuse de legislatia în vigoare, de planurile de pază şi 
de catre beneficiar. Prestatorul raspunde in mod exclusiv de acţiunile/actele/faptele 
agenţilor săi. 
7.12.- Agentii de pază sunt obligaţi să înregistreze în registru de intrare-ieşiri toate 
intrările şi ieşirile din obiectivul beneficiarului a mijloacelor auto înregistrand de 
asemenea documentelor de însotire ale mărfii, datele cu prívire la încarcatura 
transportată şi a mijloacelor de transport folosite în acest scop care aparţin benefíciarului 
sau terţilor. 
7.13.- Prestatorul se obligă să păstreze confidentialitatea cu privire la personalul şi 
activităţile desfăşurate la obiectiv şi să nu divulge niciun fel de informaţii niciunei terţe 
părţi, cu exceptia autoritătilor. 
7.14.- Prestatorul se obligă să sesizeze organele de poliţie şi conducerea BENEFICIARULUI 
în legatură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul BENEFICIARULUI. 
7.15.- In conditiile în care la obiectivul contractului se produce vreun prejudiciu/mai multe 
prejudicii sau pagube, dovedite în sarcina prestatorului, acesta răspunde în fata 
Beneficiarului proporţional cu valoarea prejudiciului, cu suma reprezentând 
contravaloarea prejudiciului/pagubei. 
7.16.- Prestatorul nu este responsabil de pagubele produse ca urmare a intentiei sau 
neglijenţei BENEFICIARULUI, sau produse din vina acestuia; 



7.17.- Bunurile care fac obiectul sustragerilor, furturilor de orice fel de la BENEFICIAR, 
descoperite sau recuperate de către agenţi, ori de către organele abilitate se vor restitui. 
7.18.- Prestatorul se obligă să prindă, să imobilizeze şi să predea organelor de poliţie, 
persoanele care încearcă să sustragă bunuri din patimoniul BENEFICIARULUI; 
7.19.- In cazul unor situaţii de urgentă (incendiu, inundaţii, calamităti naturale etc) să 
anunţe imediat organele competente, încercand pe cât posibil să limiteze propagarea 
acestora şi distrugerea de bunuri ale beneficiarului. 
7.20. - Prestatorul are obligaţia de a urmării permanent ca serviciile pentru care s-a 
angajat să fie îndeplinite cu promptitudine si profesionalism; 
7.21. - Prestatorul va urmării permanent ca agentii de securitate să execute serviciul 
conform prevederilor legislatiei muncii în vigoare, cu respectarea normelor de muncă şi 
timpului liber aferent acestor norme; 
7.22. - Prestatorul are obligatia sa asigure pe toata perioada contractului echipamentul de 
lucru specific sezonului, a insemnelor distinctive si dotarea cu toate mijloacele tehnice 
desfasurariiactivitatii de paza conform legislatiei in vigoare; 
7.23 - Să execute instruirea permanentă a agentilor de securitate pe linie de specialitate, 
protectia muncii, PSI şi protecţia mediului; 
7.24. - Prestatorul are obligaţia să întocmească/revizuiască, după caz, Planul de pază 
aferent clădirii/obiectivului, în conformitate cu legislaţia specifică; 
 
8. Obligaţiile principale ale beneficiarului 
8.1- Beneficiarul se obligă să achiziţioneze serviciile prevăzute la art. 4.1 şi să plătească 
preţul convenit în prezentul contract, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 
72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată 
a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante, în baza procesului verbal de recepție. 
8.2- Să asigure conditii optime pentru desfăşurarea activitătii specifice de pază a 
agenţilor; 
8.7- Beneficiarul se obligă să comunice, în timp util, prestatorului orice modificare adusă 
structurii obiectivului arătat în prezentul contract şi/sau amenajarilor interioare aflate în 
incinta acestuia; 
8.8- Beneficiarul se obligă să comunice prestatorului daca in incinta obiectivului se afla 
bunuri de valoare deosebita, documente secrete, produse toxice ori alte materiale sau 
produse periculoase, dacă este cazul; 
8.9- Beneficiarul se obligă să comunice prestatorului orice nereguli constatate, referitoare 
la modul de derulare a prezentului contract sau în legatură cu deficienţele manifestate în 
exercitarea atribuţiilor profesionale şi comportamentul agenţilor de pază.  
8.10. Beneficiarul se obligă să asigure agenţilor de pază accesul la spaţiile sanitare proprii. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care prestatorul, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte în termenul 
convenit obligaţiile asumate, începând cu ziua următoare beneficiarul are dreptul de a 
deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 
alin.(21) din Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, calculată la valoarea serviciilor neprestate. 



9.2 - În cazul în care beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţiile în 
termenul prevăzut la art.8, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 
penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 
din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
9.4 - Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedura 
falimentului, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul 
la acţiune sau despăgubire pentru prestator.În acest caz prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îdeplinită până la data 
denunțării unilaterale a acestuia. 
 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în contul 
de trezorerie al beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acestuia de 
către ambele părţi, în cuantum de ......... lei, reprezentând 5 % din valoarea contractului 
fără TVA. Garanţia de bună execuţie va avea, cel puţin, valabilitatea contractului.   
10.2 - Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie 
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul 
nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenția, atât prestatorului cât și emitentului 
instrumentului de garantare, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, 
precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună 
execuție, parțial sau total, prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză 
raportat la restul rămas de executat.  
10.3 - Beneficiarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de 
la îndeplinirea obligaţiilor asumate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 
10.4 - Garanţia serviciilor prestate este distinctă de garanţia de bună execuţie a 
contractului.  
10.5. - Garanţia de bună execuţie va putea fi constituită prin virament bancar sau printr-
un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancară sau de o 
societate de asigurări. 
 
11. Recepţie, inspecţii  
11.1 - Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta serviciile pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile tehnice, anexe la contract; 
11.2 - Recepţia serviciilor se va face la sediul beneficiarului din București prin avizarea 
facturii şi pontajului aferent serviciilor prestate, de către Beneficiar la începutul fiecărei 
luni calendaristice pentru luna anterioară;  
11.3 - Dacă vreunul din serviciile inspectate nu corespunde, și la momentul apariției 
nefuncționalității serviciilor beneficiarul a reclamat în scris acest fapt fără ca acesta să fie 
remediat de către prestator, beneficiarul are dreptul să îl respingă parțial sau total; 



11.4 - Dreptul beneficiarului de a inspecta, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că serviciile au fost inspectate de prestator, cu sau 
fără participarea unui reprezentant al beneficiarului, anterior prestării acestora la 
obiectivul păzit; 
11.5 - Prevederile articolelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
12. Prestarea serviciilor 
12.1 - Serviciile urmează a fi prestate la sediul beneficiarul din strada Cristian Popişteanu 
nr.2-4, sector 1, București, pentru perioada cuprinsă între 01.01.2023-31.12.2023 şi după 
constituirea garanției de bună execuție stipulată la art.10. 
12.2 - Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepţie a serviciilor stipulate la art.11.2 din prezentul. 
 
13. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
13.1 - Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisă în 
contract. 
13.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul 
convenit de prestare, atunci acesta are obligaţia de a notifica beneficiarul în timp util; 
Modificarea perioadei de prestare a serviciilor, asumate prin prezentul contract se va face 
cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
13.3 - În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de 
prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita 
penalităţi prestatorului în condițiile art.9.1 de mai sus. 
 
14. Cesiunea  
14.1. - Prestatorul poate transmite, total sau parţial, prin acte juridice, creanţele născute 
din prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al beneficiarului. 
14.2. – Prestatorul nu poate transmite, total sau parţial, obligaţiile ce îi revin în temeiul 
prezentului contract.  
14.3. - Încălcarea art. 15.1 şi 15.2 dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu 
de gradul II, reglementat de art. 1553 alin.(2) teza finală din Legea nr.287/2009 privind 
Codul Civil, republicată cu modificările ulterioare, contractul desfiinţându-se de plin drept, 
fără punere în întârziere, fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă. 
 
15. Încetarea contractului 
15.1 - Prezentul contract încetează de drept prin ajungerea la termen. 
15.2 - Contractul poate înceta şi în următoarele cazuri: 
- prin acordul de voinţă al părţilor; 
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către cealaltă parte, cu 
notificare prealabilă de 15 de zile a părţii în culpă; 
- Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral contractul, cu notificarea prealabilă de 
15 zile a prestatorului, în condițiile prevăzute la art.222 și 223 din Legea nr.98/2016 
privind achizițiile publice. 
 
16. Forţa majoră 



16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
16.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
17. Soluţionarea litigiilor 
17.1 - Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
17.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
18. Alte clauze 
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor acestuia prin acte adiţionale, cu aplicarea prevederilor art.221 din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare. 
  
19. Limba care guvernează contractul  
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
20. Comunicări 
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului  
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.  
 

BENEFICIAR, PRESTATOR, 
  

COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI    S.C. ............................................ 



PROGNOZĂ 
  

             
                               Preşedinte, 
                           .... .................. 
                
                  
              Ordonator terţiar de credite, 
                        Secretar General, 
                         ............................ 
 
                  
 
 
 

Administrator, 
......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularul nr.12  
Denumire operator economic .............................................................. 
Nr. înregistrare .......... / Data ........... 
 

Împuternicire 
 
Subscrisa…………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 
……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub nr. ..............…, CIF ......………, atribut fiscal....……....., reprezentată 
prin………………………,în calitate de ………………………………., 
 
Împuternicim prin prezenta pe   Dl/Dna………………….……,  domiciliat 
în…………………………………......, identificat cu B.I./C.I. seria……, nr.………, 
CNP………………………….,eliberat de……......................, la data de…………, având funcţia 
de…………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului de 
servicii de pază organizată de COMISIA NATIONALA DE STRATEGIE SI PROGNOZA înscopul 
atribuirii unui contract de servicii de pază. 
 
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1.Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la prezenta procedură; 
2.Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele 
rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de cătrecomisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat săangajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul îndeclaraţii şi sunt de acord cu 
orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie. 
 
Data completării ............................ 
Ofertant, 
........................................................ (denumire) 
reprezentată legal prin (nume si prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
(Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite) 
.............................................. 
 



Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie de pe actul de identitate al persoanei 
împuternicite 

 
Formularul nr.13 

 
Denumire operator economicNr. îregistrare .......... / Data ........... 
.............................................................. 
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 
 
Subsemnatul(a).................................................,domiciliat/ă în ................................., 
născut/ă la data de ......................în localitatea ........................., carte de identitate 
Seria...........nr.............................,emis la data de..........................., de 
către............................ în calitate de ........................................, participant    la    achiziţia 
de „Servicii de pază pentru sediul COMISIEI NATIONALE DE STRATEGIE SI PROGNOZA”, îmi 
exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
Comisia Natională de Strategie si Prognoză, respectând prevederile 
REGULAMENTULUI(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal ş iprivind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogarea Directivei 95/46/CE(Regulamentulgeneral privind protecţia datelor) pus în 
aplicare prin Legea nr. 190/2018. 
Datele personale colectate sunt prelucrate în vederea derulării procedurii de achiziţie şi 
pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri/certificate de calificare 
sau alte documente care atestă pregătirea profesională necesară şi gradul de eligibilitate 
în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului contractului de achiziţie, alte documente de 
calificare prevăzute în caietele de sarcini/instrucţiuni de ofertare(certificate de 
înregistrare/certificate de atestare a situaţiei fiscale/juridice, autorizaţii de funcţionare, 
documente emise de instituţii de credit ce atestă bonitatea, datei ncluse în poliţele de 
asigurare). 
Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea 
mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în 
condiţiile legii. 
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă 
oblig să informez în scris Comisia Natională de Strategie si Prognoză. 
 Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor  
personale în scopul descris în prezenta. 
 
Data completării .........../........./..........                         
 
     Ofertant 
(semnătura autorizată) 
 


