
 

 
 
 

FORMULARE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Formularul 1 

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu) 

Înregistrat la sediul Achizitorului     
nr._________ data___________ ora_____ 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către: EPTISA ROMÂNIA S.R.L.  

Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 42, RAMS Center, et. 5, corp A, sector 3, 033094, Bucureşti, 
România  

 

Ca urmare a cererii de ofertă pentru Furnizarea de materiale si servicii de publicitate și 
informare în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, noi _____________ 
(denumirea/numele operatorului economic si CUI) vă transmitem alăturat următoarele: 
 

2. Oferta tehnica si oferta financiara 
3. Alte documentele care însoțesc oferta 
 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. 
 

Data completării ___________    Cu stimă, 

 

 

Ofertant, 
_________________ 

(numele reprezentantului legal/împuternicit, în clar) 

 

_____________________ 
(semnătura autorizată și ștampilă) 

 
 
 
 
 
  



 

 
Formularul 2  

 

DECLARAȚIE 

 privind neîncadrarea în situațiile similare celor prevăzute la art. 72 și 73 din Legea nr. 
99/2016 

Subsemnatul ………………………, reprezentant legal al Ofertantului unic/Ofertantului 
asociat/Subcontractantului ……………………………, (denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic), în calitate de Ofertant unic/Ofertant asociat/Subcontractant la 
procedura pentru atribuirea contractului pentru Furnizarea de materiale si servicii de 
publicitate și informare în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” declar pe 
proprie răspundere sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei 
de fals în declarații, că ...............................................( denumirea/numele operatorului 
economic) 

- nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de   
supervizare  si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la  
gradul al doilea inclusiv sau  se află in relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de 
decizie in cadrul Achizitorului astfel cum acestea au fost precizate în Anexa nr.1 la prezenta 
declarație; 

- nu se află în nici una dintre situatiile precizate la art 73 la lit. a)-e) de mai jos. 

Situaţiile de potenţial generatoare de conflict de interese, în sensul art. 72 din Legea nr. 
99/2016 privind achizitiile sectoriale sunt următoarele:  

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

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

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

   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau 
de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, 
rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul Achizitorului sau al Beneficiarului Apa Târnavei Mari 
S.A.;   

   e) situaţia în care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
Achizitorului sau al Beneficiarului Apa Târnavei Mari S.A..  



 

 

Subsemnatul………………………….reprezentant legal al…………………declar că 
informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că Achizitorul are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

    Data completării …..................(ziua, luna anul). 

                              

 

Operator economic (Ofertantul /Ofertantul asociat/Subcontractantul), 

        ……………………………………numele operatorului economic) 

       …………………………………………(numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

 

Anexa nr. 1 - Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul Achizitorului, în ceea ce 
priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de achiziție sunt:  

1. Ion Taina – Administrator si Director General 
2. Dr. ing Constantin Alexandrescu – Director General Adjunct 
3. Georgiana Stelianescu – Director Financiar 
4. Marius Nistor – Director Dezvoltare 
5. Ovidiu Luca – Lider de echipa 
6. Cristina Rucareanu - Director de proiect 
7. Lavinia Netcu – Expert publicitate 
 

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul Beneficiarului final: 

1. Munteanu Ioan - Director General,  
2. Făgărășanu Gabriela - Director Economic,  
3. Iftincă Dalina – Manager UIP 

 

Nota: se solicita atât ofertantului unic, ofertanților asociați, cât și subcontractanților.  



 

Formularul nr. 3 
 
 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR 
RELEVANTE DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

 

 

Subsemnatul ............................. (nume si prenume), reprezentant legal/împuternicit al 
……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere sub 
sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în declarații, că la 
elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor 
de muncă. 

De asemenea, declar pe proprie răspundere că, în cazul în care oferta .......... (denumirea 
ofertantului) va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru 
Furnizarea de materiale si servicii de publicitate și informare în cadrul „Proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, 
județul Sibiu”, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de 
muncă pe toată perioada de executare a contractului de achiziție.  

 
 
Data completării: ......................... 
 

 

Ofertant, 

(denumirea ofertantului, în cazul unei asocieri, numele asocierii) 

_________________ 

 

(numele reprezentantului legal/împuternicit, în clar) 

_____________________ 

(semnătura autorizată și ștampilă) 

 

Notă: se solicită atât ofertantului unic, ofertanților asociați, cât și subcontractanților.  

  



 

 

 
Formularul nr. 4 
 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

Nr. ________ din _______________ 
 
 
CAPITOLUL I – PĂRȚILE ACORDULUI  
 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. 
..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la 
Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare 
...................................., cont ............................................, deschis la 
..............................................................., reprezentată de ...................................................... având 
funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE 
și  
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, 
Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului 
din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare 
...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, 
reprezentată de ................................................................., având funcția de 
.......................................... , în calitate de ASOCIAT 
 
 
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
 
Art. 2. Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități: 

a) participarea la procedura de achiziție organizată de EPTISA ROMÂNIA SRL, pentru 
atribuirea contractului de Furnizare de materiale si servicii de publicitate și informare în 
cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, conform Cererii de Ofertă. 

b) derularea în comun a contractului de achiziție în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câștigătoare. 

 
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 
 
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului de 
achiziție semnat cu EPTISA ROMÂNIA SRL, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de 
acesta. 
 
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 
 
Art. 4. Asociații convin ca liderul de asociere să fie................................................................. pentru 
întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea 
constituită prin prezentul acord. 
În cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție, contractului de achiziție 
și contractele subsecvente vor fi semnate de către liderul de asociere 
……………………………………………, în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul 
acord. 
 
Art. 5. Membrii asocierii convin ca liderul de asociere ............................................................. va 
reprezenta asocierea in fata Achizitorului si a Beneficiarului final si, totodata, convin ca liderul de 



 

asociere să fie desemnat în vederea efectuării operațiunilor financiar contabile, respectiv emiterea și 
încasarea facturilor aferente contractului. 
Art. 6. Părțile vor răspunde solidar în fata Beneficiarului în ceea ce privește toate obligațiile și 
responsabilitățile decurgând din sau în legătură cu contractul de achiziție. 
 
Art. 7. În caz de adjudecare, asociații au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi 
următoarele: 
………………..% S.C………………..……………….. 

………………. % S.C. ………………..……………….. 

Art. 8. Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului 
de achiziție, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori 
situația o cere. 
 
Art. 9. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățita să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să 
greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin obținerea 
consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți cât și al Achizitorului. 
 
Art. 10. Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de furnizare, cu 
prevederile contractului de achiziție ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) 
și Achizitor. 
 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 
 
LIDER DE ASOCIERE   
semnătura 
 
ASOCIAT 1 
semnătura   
 
ASOCIAT n 
semnătura 
 
 
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conține clauzele minime obligatorii, părțile putând adăuga și 
alte clauze. 
  



 

Formularul nr. 5 
 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
 
 
La contractul de Furnizare de materiale si servicii de publicitate și informare în cadrul 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, 
Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, (denumirea contractului de achiziţie sectoriala) ce se va 
încheia între EPTISA ROMANIA SRL si ………………........................................... (denumire 
ofertant)   
 
 
1. Părţi semnatare 
Acest acord de subcontractare este încheiat între: 

 
…………………………………………………………………………..............., (denumirea, sediul, C.U.I., 
O.R.C., reprezentant legal),  
denumit/ă în continuare contractant general. 
 
şi 
 
…………………………………………………………………………................, (denumirea/numele, 
sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal),  
denumit/ă în continuare subcontractant. 

 
2. Obiectul acordului de subcontractare 
Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă prestarea de către subcontractant a 
următoarelor categorii de servicii:  

- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Procentul serviciilor prestate de subcontractant 
 
Procentul serviciilor prestate de către subcontractant, conform ofertei depuse, este de ……….. % 
din valoarea totală a ofertei şi implicit, din valoarea totală a contractului de achiziţie sectoriala. 

 
4. Durata de prestare a serviciului de catre subcontractant 
Durata de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va fi stabilită în 
conformitate cu graficul de prestare a contractului de achiziţie sectoriala. 
 
La încheierea contractului de subcontractare graficul de prestare a serviciului se va constitui ca 
anexă a contractului de subcontractare. 

 
5. Alte clauze 
 
Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi 
pe care contractantul general le are faţă de Achizitor. 

 
Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi ……………………………, în trei exemplare, 
câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar original ce va fi depus împreună cu oferta.  

 
Contractant general              Subcontractant 
………………………….…….                     ……… ………..……………        
(denumirea)                  (denumirea) 
………………………….…….                       …… ………..………………...         
(reprezentant legal)                        (reprezentant legal)            



 

 
 
Formularul nr. 6 
 
 
________________________________________ 
(numele ofertantului, în cazul unei asocieri, se va completa denumirea întregii asocieri) 
 
 

CONFIRMAREA ACCEPTĂRII  
CLAUZELOR CONTRACTUALE  

 
 
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), …………………………………………… în calitate de reprezentant 
legal/împuternicit al Ofertantului ……………………………… (în cazul unei Asocieri, se va completa 
denumirea întregii Asocieri) participant la procedura simplificată pentru atribuirea contractul pentru 
Furnizarea de materiale si servicii de publicitate și informare în cadrul „Proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, 
județul Sibiu” declar că am citit, am înțeles și ne însușim clauzele contractuale prezentate în cadrul 
documentației de achiziție aferente cererii de ofertă și, în cazul în care oferta noastră va fi declarată 
câștigătoare, ne angajăm să încheiem contractul de achiziție în forma prezentată în documentația 
de achiziție.  

 
 
 
Data completării : ......................... 
 

Ofertant, 
(denumirea ofertantului, în cazul unei asocieri, numele asocierii) 

_________________ 
 

(numele reprezentantului legal/împuternicit, în clar) 
_______________________ 

(semnătura autorizată și ștampilă) 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
Formularul nr. 7 
OFERTANTUL_______________________________________ 
(numele ofertantului, în cazul unei asocieri, se va completa denumirea întregii asocieri) 
 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ  

 
 

 
Către: EPTISA ROMÂNIA S.R.L.  
Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 42, RAMS Center, et. 5, corp A, sector 3, 033094, Bucureşti 
CUI 16193331 
 
 

1. Examinând documentația pentru atribuirea contractului de Servicii de publicitate și 
informare în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, subsemnatul/subsemnații, 
reprezentant/reprezentanți legal/împuternicit al ofertantului .................................................... 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele 
cuprinse în documentația menționată mai sus, să livrăm produsele ce fac obiectul procedurii 
pentru suma de …………………………..lei, (suma în litere și în cifre) fără T.V.A., la care se 
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ……………………………….. lei (suma în 
litere și în cifre). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm 
serviciile de publicitate și informare în termenele și condițiile prevăzute în Caietul de sarcini și 
Modelul de contract.        
                            

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durata de ………….(durata în 
litere și în cifre – minim 90 zile) zile calendaristice de la data limită de depunere a acesteia, 
respectiv până la data de ……………(ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 

 4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție, această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 
 

 5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă. 
   

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

Data _____/_____/_____ 
 

                                         …………………………………………………………, 
                                                  (nume, prenume și semnătură) 
 
în calitate de ........................... legal autorizat să semnez oferta pentru și în 
numele............................ (denumirea/numele ofertantului). 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXA 1 LA FORMULARUL NR. 7 
 
________________________________________ 
(numele ofertantului, în cazul unei asocieri, se va completa denumirea întregii asocieri) 
 

 

CENTRALIZATOR DE PREȚURI 

Anexă la oferta 

 

I. Materiale publicitare tipărite 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
Cantitate 
ofertata 
(buc.) 

Caracteristici 
tehnice 
ofertate 

Servicii 
ofertate 

 

Pret unitar 
fara TVA 

 

Pret total 
fara TVA 

1 Fluturași   -  -  -  

2 Pliante   -  -  -  

3 Afișe   -  -  -  

4 Autocolante 
și/sau plăcuțe 

  -  -  -  

5 Panouri de afișaj 
temporar 

  -  -  -  

6 Plăci pentru 
amplasare 
permanentă 

  -  -  -  

7 Mape   -  -  -  

8 Bannere 
orizontale 

  -  -  -  

9 Bannere roll-up 
verticale 

  -  -  -  

10 Broşuri pentru 
copii 

  -  -  -  

11 Scrisori de 
informare privind 
proiectul5 

     



 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
Cantitate 
ofertata 
(buc.) 

Caracteristici 
tehnice 
ofertate 

Servicii 
ofertate 

 

Pret unitar 
fara TVA 

 

Pret total 
fara TVA 

12 Broșură poveste 
de succes 

  -  -  -  

 
 

II. Materiale publicitare personalizate 
 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
Cantitate 
ofertata 
(buc.) 

Caracteristici 
tehnice 
ofertate 

Servicii 
ofertate 

 

Pret unitar 
fara TVA 

 

Pret total 
fara TVA 

1 Pixuri   -  -  -  

2 Stick-uri de 
memorie 

  -  -  -  

3 Tricouri   -  -  -  

4 Șepci   -  -  -  

5 Rucsacuri   -  -  -  

 
 

III. Materiale de informare și publicitate pentru campania media 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
Cantitate 
ofertata 
(buc.) 

Caracteristici 
tehnice 
ofertate 

Servicii 
ofertate 

 

Pret unitar 
fara TVA 

 

Pret total 
fara TVA 

1 Spot TV   -  -  -  

2 Spot radio   -  -  -  

3 Comunicate/ 
Anunturi de presă 
intr-un ziar  
regional /national 

  -  -  -  

4 Comunicat/ anunț 
de  presă de 
finalizare a 
proiectului 

  -  -  -  

5 Emisiuni TV și 
radio 

  -  -  -  

 
  



 

IV. Servicii organizare evenimente 
 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
Cantitate 
ofertata 
(buc.) 

Caracteristici 
tehnice 
ofertate 

Servicii 
ofertate 

 

Pret unitar 
fara TVA 

 

Pret total 
fara TVA 

1 Conferință de 
presă de lansare/ 
finalizare proiec 

  -  -  -  

2 Organizare 
evenimente 
publice – 
seminarii 
educative, intalniri 
publice 

  -  -  -  

 
 

V. Realizare film de prezentare a proiectului 
 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
Cantitate 
ofertata 
(buc.) 

Caracteristici 
tehnice 
ofertate 

Servicii 
ofertate 

 

Pret unitar 
fara TVA 

 

Pret total 
fara TVA 

1 Filmul proiectului   -  -  -  

 
 

VI. Crearea și actualizarea paginii web a proiectului 
 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
Numar de 
actualizari 

 

Pret unitar fara TVA 

 

Pret total fara TVA 

1 Crearea paginii 
web a proiectului 

N/A N/A Suma globala 

2 Actualizarile 
paginii web a 
proiectului (lunar) 

 

30 

-  -  

 
 
   Data completării : ......................... 
 

Ofertant, 
(denumirea ofertantului, în cazul unei asocieri, numele asocierii) 

_________________ 
 

(numele reprezentantului legal/împuternicit, în clar) 
_______________________ 

(semnătura autorizată și ștampilă) 
 

 

 

 



 

 

FORMULARUL NR. 8 
OPERATOR ECONOMIC 
_______________________ (denumire) 
 
         

   
DECLARAȚIE PRIVIND ACORDUL 

PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 

Subsemnatul (a)………………………………………….………., în calitate de reprezentant 
legal/împuternicit al Ofertantului/Ofertantului asociat/Subcontractanților propuși la procedura 
pentru achiziția contractului de Furnizare materiale si servicii de publicitate și informare în 
cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, organizată de EPTISA ROMÂNIA 

S.R.L., declar că, îmi exprim acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter 
personal din cuprinsul ofertei depuse, în scopul derulării procedurii de atribuire. 

În scopul menționat mai sus, Achizitorul, EPTISA ROMÂNIA S.R.L., va prelucra următoarele 
categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, carte identitate, data și locul 
nașterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail, etc. 

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, îl reprezintă îndeplinirea unei 
obligații legale, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul UE 2016/679 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date. 

Reprezentant legal/împuternicit al Ofertantului/Ofertantului asociat/Subcontractanților propuși/ 

Nume și prenume………………………………………………… 
Semnătură……………………………… 
 

NOTĂ: 

Vă informăm că, destinatarul datelor dvs. cu caracter personal este: EPTISA ROMÂNIA 
S.R.L., și că datele vor fi stocate în conformitate cu legislația în vigoare. 

În conformitate cu prevederile și în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și de legislația națională, puteți exercita 
următoarele drepturi:  

- dreptul de acces la datele dumneavoastră; 
- dreptul de a solicita rectificarea / actualizarea datelor;  
- dreptul de a solicita ștergerea datelor;  
- dreptul de a solicita restricționarea prelucrării acestora; 
- dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs;  
- dreptul la portabilitate;  
- dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării 
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;  
- dreptul de a depune o plângere la Operator și/sau la autoritatea de supraveGh.re; 
- dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către Operator. 



 

Pentru exercitarea acestor drepturi, și/sau pentru informații suplimentare cu privire la 
operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa cu o 
cerere scrisă, datată și semnată, la sediul Achizitorului EPTISA ROMANIA SRL la adresa de 
e-mail: bucuresti@eptisa.com. 

Vă informăm că vom stabili măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja și pentru a 
asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal 
prelucrate, vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele dvs. și vom preveni 
încălcarea securității acestora, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

……………………………… 

reprezentată legal prin _____________________(Nume, prenume, funcție) 

 

(Specimen de semnătura persoană împuternicită)           

(Semnătura autorizată și stampilă a reprez. legal) 

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

(Nume, prenume persoană împuternicită) 

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

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL NR. 9 
OPERATOR ECONOMIC 
_______________________ (denumire) 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… 
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, 
eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant 
legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul în 
…………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ............., atribut fiscal .........., 
împuternicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in 
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ 
Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP 
……………………., având funcția de ……………………......, să ne reprezinte la procedura pentru 
achiziția contractului de Furnizare materiale si servicii de publicitate și informare în cadrul 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, 
Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”. 
 
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații: 
1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legatură cu 

participarea la prezenta procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură, să întocmească oferta comună (propunerea 

tehnică, propunerea financiară etc.) și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 
și/sau în urma desfășurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfășurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură. 
5. Să semneze toate documentele în legatură cu participarea la prezenta procedură. 

(se va selecta/completa, dupa caz) 
  
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei 
cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice 
decizie a Achizitorului referitoare la excluderea din procedura de achiziție. 
 
Data                                                                                        Denumirea mandantului 
……………                                                                         _________________________ 
                                                                                                  reprezentată legal prin 
 
_________________________                                           __________________________ 
(numele persoanei împuternicite)                                                (Nume, prenume) 
 având funcția de 
 
____________________________                                    ___________________________ 
(semnătura  persoanei împuternicite)                                                      (Funcție) 
                                                                                
                                                                                             ___________________________ 
                                                                                             (Semnătura autorizată și stampilă) 
Nota:  

1. Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).  

2. În cazul unei asocieri, Formularul va fi prezentat de către fiecare ofertant asociat. Toți 
ofertanții asociați vor desemna același reprezentant împuternicit pentru această 
procedură. 

  



 

 
FORMULARUL NR. 10 
OPERATOR ECONOMIC 
_______________________ (denumire) 
 

 
PROPUNERE TEHNICA 

 
 
NOTA: Prezentarea propunerii tehnice de catre ofertant este obligatorie.  

Prezentul formularul are caracter orientativ pentru ofertanti; ofertantii pot prezenta 
Propunerea tehnica in forma si cu continutul pe care le considera adecvate, cu conditia ca 
documentul prezentat sa raspunda cerintelor prevazute la sectiunea IV.3.1 din Fisa de 
date a achizitiei si cerintelor din Caietul de sarcini. 

 
I. Abordarea ofertantului cu privire la indeplinirea cerintelor si activitatilor prevazute de 

Caietul de sarcini 
 
a) Prezentarea abordarii ofertantului de realizare a fiecarei activitati prevazute in caietul 

de sarcini; mentionarea cantitatilor si calitatii / specificatiilor pe care ofertantul se 
angajeaza sa le furnizeze pentru fiecare material / livrabil solicitat si care este inclus 
si in propunerea financiara 
 

b) Prezentarea pe scurt a experientei ofertantului in realizarea de activitati/sarcini 
similare – inclusiv fotografii, cataloage, specificatii ale unor materiale publicitare 
realizate anterior 

 
c) Asumarea de catre ofertant a termenelor de livrare, conform celor indicate in Caietul 

de sarcini 
 

II. Alte elemente considerate relevante de catre ofertant  


