
  

 

 
 
 
 
 
 

                  Nr. GLR_IAP -1959 / 14.06.2021 
                                                                                                                  

 

 

     SCRISOARE DE INTENŢIE 

 
 

I. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi cu sediul în municipiul Galaţi, str. Portului nr. 
163, jud. Galaţi, cod poştal 800211, tel./fax 0236-496556, e-mail: registratura.dgrfp.gl@anaf.ro, 
intenţionează să achiziţioneze pentru anul 2021, prin achiziţie directă, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, 7 aparate climatizare pentru structurile sale subordonate, conform caietului de sarcini.  

II. Cerințele minimale pe baza cărora se eleborează propunerea tehnico – financiară sunt prezentate în 
caietul de sarcini, anexat prezentei și trebuie să corespundă în totalitate cu acestea; 

III. Cod/codurile CPV : 39717200-3 Aparate de aer condiționat, 45331220-4 Lucrări de instalare de 
echipament de aer condiționat 

IV. Valoarea totală estimată conform listei de investiţii pentru această achiziție este de: 
- 21.848.74 lei fără TVA, respectiv 26.000 TVA inclus pentru 2 aparate de climatizare de 24000 BTU;  
- 21.008.40 lei fără TVA, respectiv 25.000 TVA inclus pentru 5 aparate de climatizare de 18000 BTU;  
 

V. Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conţina cel puţin 
următoarele informaţii : 

  
A. Documente de calificare – trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii :  

     1. Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum şi datele 
de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile cu D.G.R.F.P.Galaţi (nume şi prenume, nr. telefon, 
adresă de e-mail). 
     2. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, valabil la data 
depunerii ofertei, fotocopii semnate și certificate pentru conformitate cu originalul, din care să rezulte obiectul de 
activitate al operatorului economic, codul C.A.E.N. corespunzător activității care face obiectul prezentei achiziții. 
     3. Oferta va fi însoțită de următoarele documente de calificare, care trebuie să conțină cel puțin următoarele 
informații : 
         a) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 
– F1; 
         b) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 
coroborat cu art.166 (2) din acelasi act normativ – F2; 
         c) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 
– F3; 
         d) Certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal central competent din care să reiasă că nu 
înregistrați obligații de plată restante la bugetul general consolidat; 
    4. Disponibilitatea societății dumneavoastră de a furniza produsele solicitate şi a le instala la locurile indicate. 
        B. Oferta va conține : 
             1. Oferta financiară, exprimată în lei fără TVA; 
             2. Oferta tehnică, prin care operatorul economic își va asuma faptul că respectă în totalitate cerințele 
beneficiarului. 
        C. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile. 
VI. Criteriul aplicat in vederea atribuirii achizitiei : preţul cel mai scăzut 
VII.  Termenul de livrare şi instalare: în cel mai scurt timp de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 20 
zile lucrătoare.   
VIII. Plata se va efectua în baza facturii emisă după recepție fără obiecțiuni, prin virament, în contul de trezorerie 
al operatorului economic, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea 72/2013 privind masurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate 
între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 
celorlalte documente justificative aferente achiziției. 
IX. Ofertele vor fi depuse la Registratura generală a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, loc. 
Galaţi, Str. Portului, nr. 163, până la data de 28.06.2021.   
     
   

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală  
 
 

Direcţia Generală Regională a  

Finanţelor Publice –  Galaţi  

 

Str. Portului, nr. 163 
Tel:  0236 46 04 86 
Fax: 0236 43 24 66 
e-mail: registratura.dgrfp.gl@anaf.ro 

 



  

 

Programul de lucru al DGRFP Galaţi este : 
- De luni până joi, de la ora 08:00 la 16:30; 
- Vineri, de la ora 08:00 la 14:00.  

       În cazul în care sunt depuse la Registratura generală a DGRFP Galaţi, documentele ofertei se vor introduce 
într-un plic, care va fi închis corespunzător şi netransparent. Plicul trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii 
contractante şi cu inscripţia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ............, DGRFP Galaţi – Biroul Achiziţii 
Publice”, obiectul achiziției „Aparate climatizare”, cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite 
returnarea plicului fără a fi deschis în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. 
       Facem precizarea că prezenta adresă reprezintă o scrisoare de intenţie, autoritatea contractanta neavând 
obligativitatea acceptării, în totalitate sau în parte, a ofertei dumneavoastra.  
       Persoana de contact este Condruz Mihaela-Diana, tel. 0236/496.556, fax 0236/496.556, e-mail 
diana.condruz.br@anaf.ro. 
 

 
Director General, 
  Cătălin PICUȘ 

   Director Executiv Servicii Interne, 
     Ileana BURLACU 

 
 
 
 

Șef Serviciu Administrativ, Investiții și Achiziții, 
                          Ana CRISTESCU 

 
Ana Cristescu 

 
         
 

                                                                  Responsabil achiziţie directă, 
                                                                      Mihaela Diana Condruz                                                                                                                  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                   Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679       
 

 
 
 
 
 

                  Nr./Data : GLR_IAP- 1958/14.06.2021 
                                                                                                                 
APROBAT, 

                                                                                         Director General 
                                                                                         Cătălin PICUȘ 

                             Avizat, 
      Director Executiv Servicii Interne, 
                   Ileana BURLACU 

 
           

 
CAIET DE SARCINI 

achiziţie aparate climatizare pentru structurile subordonate D.G.R.F.P. Galaţi 
 
1. Introducere 
         Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie 
respectate, astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea 
financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante. 
 
         Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În 
acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel 
calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. 
 
        Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă caracteristici 
tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi 
respinsă ca neconformă. 
 
2. Obiectul achiziției : 
        D.G.R.F.P. Galați vizează achiziția unui număr de 7 aparate climatizare, cod CPV: 39717200-
3, 45331220-4, repartizate pe loturi/ județe, astfel : 
 
Lot 1 – judeţul Constanța, valoare estimată a achizitiei = 15.126,05 lei fără TVA 

Nr. 
crt. 

Denumire structura Adresa Aparat de climatizare, capacitate, 
lungime traseu frigorific 

Cantitate   

1 Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Constanța,        
- birou A2, etaj 1  

b-dul I.G.Duca nr.18,  
loc. Constanța 

 
 
24000 BTU, traseu frigorific 6 ml 

 
 

1 

2 Biroul Fiscal Comunal Băneasa Str. Trandafirilor nr.100, loc. 
Băneasa, jud. Constanța 

 
18000 BTU, traseu frigorific 4 ml 

 
1 

 
 
Lot 2 – judeţul Brăila, valoare estimată a achizitiei = 15.126,05 lei fără TVA 

Nr. 
crt. 

Denumire structura Adresa Aparat de climatizare, capacitate, 
lungime traseu frigorific 

Cantitate   

1 Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Brăila *,      

-incinta camerei serverelor (417 – 419), 
etaj 4 

Str. Delfinului nr.1, loc. Brăila  
 
24000 BTU, traseu frigorific 15 ml 

 
 

1 

2 Biroul Vamal de Frontieră Brăila  * 

-birou aflat la etaj 1 
Str. Vadul Ghecetului nr.6, 
loc. Brăila 

 
18000 BTU, traseu frigorific 6 ml 

 
1 

 
 
 
 

MINISTERUL FINANȚELOR  

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală  
 
 

Direcţia Generală Regională a  

Finanţelor Publice –  Galaţi  

 

Str. Portului, nr. 163 
Tel:  0236 46 04 86 
Fax: 0236 43 24 66 
e-mail: registratura.dgrfp.gl@anaf.ro 
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Lot 3 – judeţul Tulcea, valoare estimată a achiziției = 4.201,68 lei fără TVA 
Nr. 
crt. 

Denumire structura Adresa Aparat de climatizare, capacitate, 
lungime traseu frigorific 

Cantitate  

1 Biroul Vamal de Frontieră Sulina Str. C. A. Rosetti 1,  
loc. Sulina, jud. Tulcea 

18000 BTU, traseu frigorific 3 ml 
 

1 

 
Lot 4 – judeţul Galați, valoare estimată a achiziției = 8.403,36 lei fără TVA 

Nr. 
crt. 

Denumire structura Adresa Aparat de climatizare, capacitate, 
lungime traseu frigorific 

Cantitate  

1 Biroul Vamal de Frontieră Zona 
Liberă Galați  * 

Str. Portului nr. 163, loc. Galați 18000 BTU, traseu frigorific necesar - 
neestimat 

1 

2 Biroul Vamal de Frontieră 
Oancea 

loc. Oancea, jud. Galați 18000 BTU, traseu frigorific 3 ml 
 

1 

  
 * În aceste locații este necesară înlocuirea vechilor aparate de climatizare nefuncționale. 

 
3. Specificații tehnice generale, cerințe minime obligatorii 
 
    a) Aparat climatizare 18000 BTU 

Conținut pachet telecomandă 

Kit de instalare inclus da 

Funcții standard răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare 

Funcții/ opțiuni timer, programator zilnic, auto-curatare, auto-diagnoza,  turbo, 
mod sleep, mod confort 

Capacitate generală (BTU/h) 18000 

Clasă energetică racire/ incalzire minim A++/ A+ 

Agent de răcire R32 

Tehnologia DC inverter da 

Tensiune alimentare 230 V 

Nivel de zgomot unitate interioară max 47 db 

Garanție  minim 36 luni 

Servicii montaj, punere în funcțiune și probe 

 
   b) Aparat climatizare 24000 BTU 

Conținut pachet telecomandă 

Kit de instalare inclus da 

Funcții standard răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare 

Funcții/ opțiuni timer, programator zilnic, auto-curatare, auto-diagnoza, mod 
sleep, mod confort, repornire automată 

Capacitate generală (BTU/h) 24000 

Clasă energetică racire/ incalzire  minim A++/ A+ 

Agent de răcire R32 

Inverter da 

Tensiune alimentare 230 V 

Nivel de zgomot unitate interioară max 47 db 

Garanție  minim 5 ani 

Servicii montaj, punere în funcțiune și probe 

        
        Nota 1: La sediul AJFP Brăila sistemul trebuie să fie funcțional în orice moment, în mod 
continuu și în orice anotimp, dat fiind faptul că este camera serverelor. 
        Notă 2: Pentru elaborarea ofertei, întrucât traseul frigorific a fost estimat de către solicitanți cu 
aproximație sau nu a putut fi estimat, recomandăm ofertanților să ia legătura cu reprezentanții 
structurilor beneficiare pentru a vizita sediile structurilor în cauză, astfel încât traseul frigorific să fie 
optim pentru buna funcționare a aparatelor.  

Dacă ulterior ofertantul constată că sunt necesare materiale suplimentare față de oferta deja 
transmisă, aceste cheltuieli vor rămâne în sarcina lui.     
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4. Certificarea calității 
Ofertanţii vor prezenta certificat de atestare a calității echipamentelor. 
 
5. Perioada de garanție 
- Perioada de garanție va fi cea minimă precizată pentru fiecare tip, începând de la data recepției 
finale (data montării); 
- Garanția echipamentelor livrate cade în răspunderea furnizorului pe toată perioada de garanție 
definită în ofertă; 
- În perioada de garanție furnizorul se obligă să asigure remedierea unei defecțiuni în maximum 24 
de ore de la data reclamării acesteia de către beneficiarul echipamentului prin telefon, fax, e-mail; 
- Remedierea se va face la sediul beneficiarului, iar în cazul unor defecte mai grave, echipamentele 
se vor transporta la sediul furnizorului de către acesta. Toate acestea vor fi specificate în ofertă; 
 - Pentru defecțiuni majore ale echipamentelor care necesită o durată de depanare mai îndelungată 
de 4-5 zile, furnizorul va asigura un echipament echivalent pentru desfășurarea în bune condiții a 
activității; 
- Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele bunurilor 
oferite pentru perioada de garanție. Perioada de garanție începe din momentul recepției finale. 
- Ofertanții au obligativitatea de a face dovada capacității de asigurare a service-ului în garanție prin 
forțe proprii sau prin prezentarea listei unităților de service autorizate (se vor menționa: denumirea 
unității, adresa, localitatea, numar telefon/fax, adresa de e-mail). 
 
6. Condiții și termene de livrare și de execuție 
Termenul de livrare, montare și punere în funcțiune a echipamentelor este de maxim 20 zile 
lucrătoare de la data semnarii contractului. 
 
7. Condiții de recepție 
Recepția cantitativă și calitativă se va face la destinația finală unde au fost montate și puse în 
funcțiune aparatele de climatizare, prin semnarea unui proces - verbal de recepție de către furnizor și 
beneficiar. Un exemplar al proceselor verbale va fi atașat la factura fiscală. 
 
8. Modalități și condiții de plată 
Plata aparatelor de climatizare livrate, montate și puse în funcțiune se va efectua în termen de 30 de 
zile de la data primirii facturii împreună cu proces - verbal de recepție (fără obiecțiuni) la sediul 
D.G.R.F.P. Galați.      
 
9. Clauze asiguratorii și de penalizare 
Pentru ofertantul/ofertanții câștigător/i, contractul va cuprinde clauze asiguratorii privind răspunderea 
părților asupra contractului în condițiile și la termenele stabilite, plata de penalizări, modalități de 
reziliere a contractului și rezolvarea eventualelor litigii ivite pe parcursul derulării contractului.   
 
10. Criteriile de selecție a ofertei câștigătoare / lot 
    Criteriile de selecție în baza cărora se stabilește oferta câștigătoare sunt : 
- Sunt eligibile echipamentele care asigură cel puțin nivelul de performanță din specificația tehnică; 
- Prețul cel mai scăzut/lot. Pentru stabilirea ofertei câștigătoare vor fi comparate valorile totale fără 
TVA (valoarea aparatului de climatizare, a kitului de instalare, accesorii, cheltuieli de montaj, cheltuieli 
de transport, alte costuri). 
 
11. Condiții generale de ofertare 
- Oferta va fi prezentată în limba română și va conține : 
   a) Pretul ; 
   b) Termenul de garanție ; 
   c) Condițiile și termenul de livrare; 
   d) Termenul de valabilitate a ofertei 
- Preturile vor fi finale si vor cuprinde: valoarea aparatului de climatizare, a kitului de instalare, 
accesorii, cheltuieli de montaj, cheltuieli de transport, alte costuri; 
- Prețurile și valoarea totală/ lot vor fi exprimate în lei fără TVA (TVA-ul se va exprima separat) vor fi 
ferme, nu se vor majora ulterior și vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului; 
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- Se ofertează obligatoriu toate aparatele din fiecare lot (nu se admit oferte parțiale), cu 
încadrarea în valoarea unitară a fiecărui model (4.201,68 lei fără TVA – 18000 BTU, 10.924,37 lei 
fără TVA – 24000 BTU) 
- Oferta tehnică: se va întocmi astfel încât să se facă dovada corespondenţei cu cerinţele din 
prezentul Caiet de sarcini. 
- Oferta financiară: Valoarea cumulată totală a tuturor echipamentelor pentru fiecare lot ofertat. 
- Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile 
- Perioada de livrare și montaj a produselor: 20 zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
către părți. 
       Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi (cu respectarea cerinţelor din caietul de 
sarcini). 
 
 Notă 3: Întrucât în unele sedii (cele menționate cu *) va fi necesară realizarea operațiunii de 
demontare a aparatelor vechi/ defecte, vă rugăm să depuneți separat o ofertă pentru prestarea 
serviciilor de această natură. 
Pentru necesarul de servicii de demontare autoritatea contractantă va emite o comandă fermă 
distinctă, ce va fi achitată din alt alineat bugetar. 
 
  Modul de întocmire și transmitere a ofertei : 

- Oferta tehnică şi oferta financiară se introduc într-un plic închis şi netransparent, care 
trebuie să fie marcat cu : 

- Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru 
care s-a depus oferta („Achiziţie aparate climatizare”); 

- Denumirea, adresa şi telefonul de contact al ofertantului pentru a permite returnarea ofertei 
întarziate nedeschisă; 

- Inscripția „a nu se deschide înainte de _______________________. 
         Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei şi a documentelor 
care o însoţesc, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. 
         Plicul se va depune la Registratura Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, Loc. 

Galati, Str. Portului, nr. 163, până la data de _____________________. 

         D.G.R.F.P. Galaţi, în calitate de autoritate contractantă, îşi rezervă dreptul de a stabili care sunt 
clarificările necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea 
clarificărilor. 
          
         Persoane de contact:  
- pentru documentație și achiziție - Condruz Mihaela Diana – Serviciul Administrativ, Investiţii şi 
Achiziţii, tel./fax 0236-496.556; 
- pentru relații sediu AJFP Brăila – Mînică Sofia – tel. 0740/145.876; 
- pentru relații sediu BVF Brăila – Ștefan Dumitrel – tel. 0239/ 611.858; 
- pentru relații sediu jud. Constanța – Chirilă Jean – tel. 0241/ 605.656; 
- pentru relații sediu BVF ZL Galați – Rusu Emilia – tel. 0236/ 461.163; 
- pentru relații sediu BVF Oancea – Burlacu Daniel – tel. 0236/ 343.028; 
- pentru relații sediu BVF Sulina – Nichita Florica – tel. 0240/ 543.278. 
 
 
 Şef Serviciu Administrativ, Investiții și Achiziții,                           Şef Birou Achiziţii Publice,                                                       
                         Ana Cristescu                                                            Ana Cristescu 
 
 
 
                                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                                      Mihaela Diana Condruz   

                                                                                                                           
 
 
 
                                                 



  

 

                                                                                                                               Formular nr. 1 

     Operator Economic 

  ____________________ 

       (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice cu modificările şi completările ulterioare 

 

Subsemnatul, ................................... reprezentant împuternicit al .................................. 

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din achiziţia publică directa şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracţiuni: 

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.18
1
 -18

5
 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. 

 

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. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca 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,................................. (semnătură autorizat) 

  Formular nr.2  



  

 

         Operator economic 

  _____________________ 

      (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Subsemnatul, ............................................. reprezentant împuternicit al 

…………........................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant, la achizitia 

directa de ……………………….......... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect .................................................... (denumirea produsului, serviciului 

sau lucrării), codul CPV ..........................., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 

.................................................... (denumirea autorităţii contractante), 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.165 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

           Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

           Înţeleg ca 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,................................. (semnătură autorizată) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Formular nr.3  



  

 

         Operator economic 

  _____________________ 

      (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Subsemnatul, ................................................ reprezentant împuternicit al 

.......................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant, la achizitia 

directa de ...................................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publică având ca obiect ........................................................ (denumirea produsului, 

serviciului sau lucrării), codul CPV ......................, la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 

.............................................. (denumirea autorităţii contractante), 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.167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

             Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

            Înţeleg ca 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,................................. (semnătură autorizată) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                      

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

documentaţia mai sus mentionată, să furnizăm ...................... (denumirea produsului ) pentru suma de 

.................................. lei (suma în litere şi în cifre) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă 

TVA în valoare de ..............................................lei (suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele din 

caietul de sarcini , în perioada  de timp solicitata de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini . 

3. Ne angajăm să menţinem 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 noi şi poate 

fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |x| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta 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 _____/_____/_____ 

 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexă la Formular de ofertă 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire produs Cantitate Preț unitar, fără TVA Valoare, fără TVA 

     

     

     

     

 Total, fără TVA    

 TVA    

 Total cu TVA inclus    

 

 

 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 
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OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

INFORMATII GENERALE 

 

1.Denumirea : _______________________________ 

 

2. Codul fiscal : ___________________________________ 

 

3. Adresa sediului central : ___________________________________________________ 

 

4. Telefon: _____________________ 

    Fax:       _____________________ 

    E-mail:  ______________________ 

    Numele şi prenumele reprezentantului legal:____________________________ 

    Numele şi prenumele persoanei de contact în derularea contractului:____________________ 

 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ____________________________________________ 

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

 

6. Cont nr._________________________________________________________________deschis la 

Trezoreria municipiului _______________ 

 

7. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________________________________ 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

  

  

 

      Operator economic, 

    (semnatura autorizata) 
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CONTRACT DE FURNIZARE 

nr._______________________________ 
 

 

 În temeiul dispozițiilor legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii Guvernului 

nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/ acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, 

1.Părțile Contractului 

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE GALAȚI, cu sediul în Galați, str. 

Portului nr.163, telefon/ fax 0236/496.556, cod de înregistrare fiscală 3127190, cont IBAN RO43 TREZ 23A5 

1010 3710 102X, deschis la Trezoreria Galați, reperezentată prin ordonator terțiar de credite, Cătălin Picuș, 

Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte, 

și 

S.C. .............................................., cu sediul în ..............................., telefon...................., fax..................., număr 

de înmatriculare la ORC J....................................., cod fiscal ............................, având cont IBAN 

TREZ..............................., deschis la Trezoreria ....................., reprezentată prin ..........................................., 

funcția........................, în calitate de Furnizor, pe de altă parte, 

Denumite în continuare fiecare în parte ”Partea” și în mod colectiv ”Părțile”, au convenit încheierea prezentului 

contract cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Termeni și definiții 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract și toate anexele sale; 

b. Achizitor și Furnizor – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. prețul contractului – prețul plătibil Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

d. produse – reprezintă articolele ce fac obiectul contractului; 

e. servicii – activități conexe a căror prestare face obiect al contractului; 

f. forța majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și 

inevitabilă, care se află în afara contralului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care 

face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 

războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligațiilor uneia din părți; 

g. zi – zi calendaristică; an – 365 de zile. 

 

3.Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de contract. 

3.2. Termenul ”zi” sau ”zile” sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod 

diferit. 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea a ________________ aparate de climatizare, constând în 

furnizarea și instalarea acestora la sediile din judetul ____________________, conform anexei. 

5. Locul de furnizare și instalare 

5.1. Produsele vor fi instalate la sediile structurilor subordonate _________________________________ 

____________________________________________________________________________________.  

6.Prețul contractului 

6.1. Prețul contractului este ............................lei fără TVA, respectiv de ................................... lei TVA inclus și 

reprezintă contravaloarea produselor, inclusiv instalarea acestora la fiecare structura beneficiară. 

6.2. Prețul contractului, în lei, este ferm și nu se ajustează pe întreaga durată a derulării acestuia. 

6.3. Prețul contractului reprezentând contravaloarea produselor furnizate și instalate solicitate de către 

Achizitor, va fi plătit după emiterea unei facturi de către Furnizor și acceptată de Achizitor, numai după 

semnarea procesului verbal de predare-primire de către structura beneficiară, certificat de garanție, certificate de 

calitate (pentru furnizare de produse), fără obiecțiuni. 
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6.4. Toate costurile legate de realizarea cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, Anexa 1 la contract, vor fi 

suportate de către Furnizor, Achizitorul va plăti prețul ofertat, respectiv cel prevăzut în contract. Executarea 

prezentului contract nu trebuie să genereze alte costuri decât cele cuprinse în contract și în afara celor înscrise în 

prețul contractului. Dacă apar totuși astfel de cheltuieli, Achizitorul nu va fi răspunzător și nu va suporta alte 

cheltuieli în afara celor înscrise în prețul contractului. 

7. Durata contractului 

7.1. Contractul intră în vigoare după semnarea de către ambele părți și este valabil 30 de zile calendaristice de la 

această dată. 

7.2. Produsele ce fac obiectul prezentul contract vor fi furnizate și instalate în termen de 15 de zile de la data 

intrării în vigoare. 

8 Documentele contractului 

8.1. Documentele contractului sunt: 

a) Caietul de sarcini – Anexa nr.1, 

b) Oferta/ Propunerea financiară – Anexa nr.2, 

c) Oferta/ Propunerea tehnică – Anexa nr.3, 

d) Garanția de bună execuție – nu este cazul 

e) Act adițional – dacă este cazul. 

8.2. Orice contradicție ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate 

stabilită la art.8.1. 

9. Obligațiile principale ale Furnizorului 

9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită la 

art.7.2. și în conformitate cu obligațiile asumate. 

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele și să le instaleze în conformitate cu specificațiile din Caietul de 

Sarcini, Anexa 1 la contract și Oferta/ Propunerea tehnică, Anexa 3 la contract. 

9.3. Furnizorul are obligația de a supraveghea operațiunile de instalare a aparatelor de climatizare, de a asigura 

resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele sau alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract. 

9.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă duin încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 

nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele sau instalațiile folosite pentru sau în 

legătură cu serviciile prestate, și 

- daune – interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, 

- distrugeri ale bunurilor din spațiile în acre urmează să presteze servicii, dacă acest lucru se datorează culpei 

personalului propriu. 

9.5. Furnizorul se obligă să nu angajeze, în numele Achizitorului, alte cheltuieli decât cele cuprinse în prezentul 

Contract. 

9.6. Furnizorul se obligă să emită factura conform prețului stabilit în Contract. 

9.7. Obligațiile ce revin Furnizorului se consideră a fi realizate după livrarea și instalarea sistemelor de arhivare 

staționare ce fac obiectul prezentului contract și semnarea de către ambele părți, a procesului verbal de predare-

primire și recepție, certificat de garanție, certificate de calitate, fără obiecțiuni. 

10. Obligațiile principale ale Achizitorului 

10.1. Achizitorul  se obligă să plătească Furnizorului preţul convenit conform art.6.1, numai în condiţiile 

îndeplinirii cerinţelor din prezentul contract, în baza facturii însoţită de procesul verbal de predare-primire și 

recepție, certificate de garanţie, certificate de calitate, fără obiecţiuni. 

10.2. Plata se va realiza prin ordin de plată, în contul IBAN al operatorului economic IBAN TREZ 

......................................................................., deschis la Trezoreria ......................, în conformitate cu prevederile 

art.6 din Legea nr.72/2013 privind măsurile de combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza facturii emise de Furnizor şi acceptată de către Achizitor, 

împreună cu documentele justificative aferente. 

11. Garanţia de bună execuţie – nu se solicită. 

12. Garanţii  
12.1. Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

12.2. Termenul de garanţie a produselor, este de ...........luni de la data livrării la destinaţia finală și curge de la 

data semnării recepției instalării acestora. 

12.3. Garanţii specifice : 

- Calitatea produselor livrate va fi confirmată şi garantată prin documentele care certifică calitatea şi declaraţiile 

de conformitate eliberate de furnizor. 
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- Furnizorul garantează că produsele furnizate în cadrul contractului sunt noi, nu prezintă nici o deficienţă şi 

sunt conforme cu cerinţele din Caietul de sarcini şi propunerea tehnică a Furnizorului. 

- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului orice reclamaţie care apare asupra calităţii 

produselor livrate. 

- Furnizorul garantează calitatea produselor aşa cum sunt descrise în oferta depusă, în caz contrar este obligat să 

înlocuiască produsele cu unele corespunzătoare. Pentru produsele înlocuite curge un nou termen de garanţie, de 

la data înlocuirii. 

- Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte sau refuză să înlocuiască produsul/ produsele în maxim 

30 de zile de la constatarea şi identificarea defectului, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de înlocuire pe 

riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe care achizitorul le poate 

avea faţă de furnizor prin contract. 

- Ambalarea, depozitarea şi transportul produselor până la sediul beneficiarului, se fac pe cheltuiala 

furnizorului. 

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor 

13.1. În cazul în care Furnizorul nu furnizează, furnizează necorespunzător sau realizează cu întârziere 

obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 

o sumă echivalentă cu 0,03%/ zi de întârziere din valoarea obligaţiilor neîndeplinite sau îndeplinite 

necorespunzător. 

13.2. În cazul în care Achizitorul nu onorează factura în termenul prevăzut la art.6 din Legea nr.72/2013 privind 

măsurile de combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 

contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi şi autorităţi contractante, cu modificările şi completările 

ulterioare, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,03%/ zi de întârziere din 

suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere. 

14. Recepţie/ Verificări şi recepţie 

14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica livrarea produselor și instalarea acestora pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din oferta/ propunerea / tehnică, Anexa 3 la contract şi Caietul de sarcini, Anexa 1 la contract. 

14.2. Operaţiunile recepţiei implică: 

- verificarea produselor furnizate și instalate; 

- constatatrea eventualelor neconcordanţe faţă de oferta/ propunerea tehnică şi Caietul de sarcini; 

- constatarea eventualelor deficienţe. 

14.3. Recepţia se va finaliza prin încheierea unui proces – verbal de predare – primire și recepție, certificate de 

garanţie, certificate de calitate (pentru furnizare produse), fără obiecţiuni. În  2 (două) zile lucrătoare de la 

finalizarea instalării sistemelor de arhivare staționare. 

15. Cesiunea 

15.1. Creanţele născute din prezentul contract pot face obiectul unei cesiuni numai cu acordul prealabil al 

Achizitorului. 

15.2. Cesiunea va fi notificată achizitorului în termen de 3 zile lucrătoare. 

15.3. Cesiunea nu afectează obligaţiile născute din prezentul contract care vor rămâne în sarcina părţilor 

contractante, aşa cum au fost stipulate şi sumate iniţial. 

16. Amendamente 

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adiţional, încheiat cu respectarea aceloraşi termeni şi condiţii. 

 

17. Forţa majoră 

17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce lise cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

17.4. 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. 

17.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 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. 

 

18. Încetarea contractului 

18.1. Prezentul contract încetează de drept prin ajungerea la termen. 

18.2. Contractul poate înceta şi în următoarele cazuri: 
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a) prin acordul de voinţă al părţilor; 

b) în caz de forţă majoră dacă aceasta acţionează sau se estimează că va acţiona pentru o perioadă mai mare de 

30 zile de la data declanşării sale. 

18.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi, dă dreptul părţii lezate de 

a considera contractul reziliat, cu o notificare prealabilă de 10 zile a părţii în culpă, precum şi dreptul de a 

pretinde plata de daune – interese. 

18.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu 

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubile pentru furnizor, precum şi în cazurile prevăzute 

la art. 223 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 

18.5. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până 

la data rezilierii/ denunţării unilaterale a contractului. 

 

19. Soluţionarea litigiilor 

19.1. Achizitorul şi  Furnizorul 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. 

19.2. Dacă, în urma tratativelor directe cele două părţi nu reuşesc să soluţioneze litigiul, au dreptul de a apela la 

instanţa judecătoarească competentă. 

20 Limba care guverneză contractul 

20.1. Limba care guverneză contractul este limba română. 

 

21. Comunicări 

21.1. (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. 

21.2. Comunicările între părţi se pot face prin poştă, telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

22. Protecția datelor cu caracter personal 

22.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentul contract de furnizare se realizează 

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 

privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protectia datelor).  

22.2 Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către Părţi în scopul/scopurile menţionate la art.4 din 

prezentul contract sunt următoarele: nume, prenume, cod numeric personal. 

22.3  Datele cu caracter personal în cauză sunt prelucrate numai pentru realizarea scopului prevăzut la art.4 din 

prezentul contract, cu respectarea legislatiei în vigoare si nu pot face obiectul diseminării către alte 

institutii/persoane fizice/persoane juridice decât în conditiile legii, cu acordul prealabil al Părtilor. 

22.4 În situatia în care persoana vizată își retrage consimțământul ce a stat la baza legalității prelucrării datelor 

cu caracter personal ce o privesc, Părțile se informează reciproc pentru a dispune măsurile legale ce se impun. 

22.5. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele vizate ale căror date cu caracter 

personal sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu 

caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la stergerea datelor cu caracter 

personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face 

obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, precum si dreptul de 

a depune plângere către Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

22.6. Dacă persoanele vizate au exercitat și au obținut de la una din Părți dreptul la rectificarea datelor cu 

caracter personal, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la 

restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată, Părțile se informează reciproc despre acest fapt. 

22.7. Părțile pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să 

demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept 

intern referitoare la protecția datelor cu caracter personal. 

22.8. Orice persoană fizică care acționează sub autoritatea uneia din Părți și are acces la datele cu caracter 

personal ce fac obiectul prezentului acord-cadru are obligația să păstreze confidențialitatea acestor date și nu le 



  

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679       
 

prelucrează decât la cererea Părților, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern îl 

obligă să facă acest lucru. 

22.9. În situația în care părțile constată o încălcare a securității datelor cu caracter personal se vor informa 

reciproc și vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, în 

special cele privind informarea persoanei vizate și notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

22.10. În scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil si transparent față de 

persoana vizată, Direcția Regională a Finanțelor Publice Galați asigură publicarea pe site-ul/portalul propriu a 

unei informări privind obiectul contractelor încheiate.  

 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie astăzi ........................, prezentul contract în 2 (două) exemplare, două pentru 

Achizitor şi unul pentru Furnizor. 
 

ACHIZITOR, FURNIZOR, 

DGRFP GALAŢI  

  

Director General,  

Cătălin Picuș  

  

Director Executiv Servicii Interne,  

Ileana Burlacu  

  

  

Șef Serviciu Juridic,  

Sorin Popescu  

  

Șef Serviciu Contabilitate,  

Mica Mihaela Neacșu  

  

Șef Serviciu Financiar, Buget și Salarizare,  

Irina Seciu  

  

C.F.P.P.,  

Veronica Iosip  

  

  

Șef Serviciu Administrativ, Investiții și Achiziții,  

Ana Cristescu  

  

  

Întocmit,  

Condruz Mihaela-Diana  

 

 

 

 


