
 

 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                    Formular 1         

_______________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63 

din Legea nr. 98/2016 
 
 

 Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele operatorului economic-

persoana juridică), în calitate de ofertant la procedura de ____________________(se menţionează procedura) 

pentru achiziţia  de __________________________________(se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciul 

sau lucrării şi codul CPV), la data de ________________(se  inserează data), organizată de 

________________________________(se inserează numele autorităţii contractante), 

 declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la  art. 58-63, cu persoane ce deţin 

funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire : 

 Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea să fiu  exclus din 

procedura de atribuire. 

     Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 

derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 

98/2016. 

- Rector: Remus PRICOPIE; 
- Director General Administrativ: Ecaterina ALEXOAEI; 
- Director General Administrativ Adjunct Direcția Economică: Oana CHIRICA; 
- Director General Administrativ Adjunct: Lăcrămioara POP 
- Director Departament Informatică: Andrei GĂITĂNARU; 
- Director TIAP: Lavinia Cornelia BUTUM; 
- Coordonator instituțional Erasmus+ SNSPA: Crina RĂDULESCU 
- Sef. serv. IT: Octavian Catalin POPA;  
- Tehnician IT: Teodor TĂTARU; 
- Informatician: Lucian SIMION; 
- Consilier juridic: Mirela Gabriela TOMA; 
- Administrator financiar: Florența DRĂGOESCU; 
- Administrator Patrimoniu: Andreea Cristina ZAHARIA; 
- Consilier IS: Dana GEORGESCU. 
 

Operator economic, 

___________________                                                                       

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                    Formular 2         

_______________________ 

 (denumirea/numele) 

PROPUNEREA FINANCIARĂ  

Nr. 
ctr 

Denumire 
produs 

Cod produs / 

producător 

Cantitate Pret unitar lei fara 

TVA 

Valoare lei fara 

TVA 

1 Calculator portabil 

tip business  

    

2 Calculator portabil 

tip ultrabook  

    

3 Imprimantă 

multifuncţională  A4 

color 

+ un set de rezervă 

tonere compatibile 

(alb negru şi color)  

    

4 Imprimantă 

multifuncţională  A3 

color 

+ un set de rezervă 

tonere compatibile 

(alb negru şi color)  

    

5 Componente 

periferice: Hard-disk 

extern 

    

TOTAL lei fara TVA  

TVA  

TOTAL lei inclusiv TVA  

Produsele se vor livra la sediul autorității contractante – SNSPA, Bd Expozitiei, nr. 30A, sector 1, 

București. Produsele vor fi ambalate astfel incât să se evite deteriorarea în timpul transportării către 

destinația finală. Produsele vor fi instalate și transportate gratuit de către furnizor în încăperile indicate 

de către reprezentantul beneficiarului. Transportul până în aceste încăperi cade în sarcina furnizorului.  

Termen de livrare:  max 15 zile de la data semnării contractului 

Garantie produse: min 12 luni de la data livrării sau conform producător  

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]     

Operator economic,……....……………………….. 

(nume, semnatura autorizata si stampila) 

 

 

 



 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                    Formular 3         

_______________________ 

 (denumirea/numele) 

PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

Criterii solicitate in Caietul de Sarcini Criterii oferite de Furnizor 

 Specificații tehnice ofertate Cod produs: 

Producător: 

1. Calculator portabil tip business 

- 1 bucată 

  

Laptop tip business / ultrabook  + 
Sistem de operare   
Procesor:        Intel I7-5500U, 5600U sau 

Intel I7-6500U, 6600U, 4 

MB cache; 

Harddisk: tip SSD minim 128 GB şi 

tip HDD 1 TB     

Memorie: minim 12 GB 

Chipset video: Intel HD Graphics 520 

sau Intel HD Graphiscs 5500 

Display: minim 13.5” – maxim 15.6” 

Rezoluţie:  1920 x 1080 

Comunicatii IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

Comunicatii wired: Opţional: RJ-45 

sau adaptor RJ45 la USB 

Porturi I/O: minim 1 x USB 3.0, 1 x 

HDMI, 2 x USB 2.0, opţional VGA. 

Cititor de carduri: SD / SDXC / mini 

SD 

Audio:  sunet stereo, 1 x combo 

audio; 

Camera:Full HD 

Software : Windows 10 - 64 Bits 

Greutate:  max 3,0 kg (încărcător 

inclus) 

Garantie: min 12 luni de la data livrării 

sau conform producător 

  

2. Calculator portabil - 7 bucăţi   

Laptop tip ultrabook + Sistem de 
operare  + Suită utilitare office  
Procesor:        Intel I7-5500U, 5600U sau 

Intel I7-6500U, 6600U, 4 

MB cache; 

Harddisk: tip SSD, între 256GB  şi 

512 GB;  

Memorie: minim 8 GB 

Chipset video: Intel HD Graphics 520 

sau Intel HD Graphiscs 5500 

Display: minim 13.3” – maxim 14.5” 

Rezoluţie:  1920 x 1080 

Comunicatii IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

Comunicatii wired: Opţional: RJ-45 

  



 

sau adaptor RJ45 la USB 

Porturi I/O: minim 2 x USB 3.0, 1 x 

HDMI, 1 x USB 2.0, opţional VGA sau 

adaptor HDMI în VGA  

Cititor de carduri: SD / SDXC / mini 

SD 

Audio:  sunet stereo, 1 x combo 

audio; 

Camera:Full HD 

Software : Windows 10 - 64 Bit; 

Office 2013/2016 

Greutate: Max 1,4 kg (încărcător inclus) 

Garantie: min 12 luni de la data livrării 

sau conform producător 

3.  Imprimantă multifuncţională 

A4 color - 1 bucată 

  

Format A4 

Functii disponibile Imprimare Copiere 

Scanare Fax All in one 

Tehnologie Laser 

Mod tiparire Color 

Duplex Nu 

ADF Da 
Interfata Wireless USB 2.0 

Retea 

Alte functii Air Print Google 

Cloud Print 

Copiator:   Rezolutie

 600 x 600 dpi 

Imprimanta :  Viteza de 

printare: 

 18 ppm; 

Limbaj 

imprimanta

 PCL 5c 

PCL 6 PDF ; 

Direct print 

PostScript 3; 

Rezolutie 

printare

 1200 x 

2400 dpi 

Scanner Rezolutie: 

 1200 dpi 

(optic); functii: 

scanare catre :  

PC, e-mail, WSD, 

reţea, WIA 

Consumabile   Tip consumabil - 

Individuale (N, G, C, M);  

Altele  Capacitate 

memorie 512 MB; Procesor

 525 MHz; Sistem de 

operare  Microsoft Windows 

  



 

10 sau Microsoft Windows 7  

Se va furniza cu un set de rezervă 

tonere compatibile (alb negru şi color) 

OM 

Garantie: min 12 luni de la data livrării 

sau conform producător 

4. Imprimantă multifuncţională  - 

A3 color - 1 bucată 

  

Format A3 

Functii disponibile Functii: 

Imprimare, Scanare, Copiere, Fax, All in 

one  

Tehnologie Inkjet 

Mod tiparire Color 

Duplex Da 

ADF Da 

Interfata USB, Wireless, reţea  

medii printare Formate medii de 

printare A3+; A3; 

A4; A5; A6; B4; B5; 

Envelope C4; Envelope 

C6; Envelope DL; 

Envelope 10; Letter; 9 x 

13 cm; 10 x 15 cm; 13 x 

18 cm; 16:9 Legal; 

Greutate mediu printare

 64 - 256 g/mp 

imprimanta Viteza de printare 

alb/negru şi color: 34 

ppm; Rezolutie color

 4.800 x 2.400 DPI; 

Limbaj imprimanta - 

ESC/P-Raster, GDI; 

Rezolutie printare

 4.800 x 1.200 DPI 

Scanner  Tip CIS, rezolutie : 1.200 

DPI x 2.400 DPI 

(orizontal x vertical); 

functii scanner: scanare 

catre:  JPEG,  TIFF;  PSF; 

PDF; scanare către  Stick 

USB, ftp, reţea. 

Consumabile  Tip consumabil: 

Individuale (N, G, C, M);  

Se va furniza cu un set de rezervă 

tonere compatibile (alb negru şi color) 

OM 

Garantie: min 12 luni de la data livrării 

sau conform producător 

  

5. Hard-disk extern  - 2 bucăţi   

Capacitate : 2 TB  

Interfaţă:  3.0 USB 

Garantie: min 12 luni de la data livrării 

  



 

sau conform producător 

ALTE CERINȚE   

Termen de valabilitate al ofertei = 60 zile 
Ofertantul / furnizorul este obligat să 
respecte următoarele Clauze 
contractuale:  
Furnizorul se obligă să furnizeze şi să 
pună în funcţiune „Echipamentele” în 
termen de maxim 15 de zile de la 
încheierea contractului.  
Furnizorul are obligaţia de a ambala 
produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
fără limitare, la manipularea dură din 
timpul transportului. Fiecare dintre 
produse va avea certificat de garanţie şi 
certificat de calitate/conformitate 
individual. Condiţiile corespunzătoare de 
transport vor fi asigurate de furnizor.  
Furnizorul va transmite achizitorului 
documentele care însoţesc produsele: 
factura fiscală, avizul de însoţire a mărfii, 
certificatul de garanţie şi  certificatul de 
calitate/conformitate individual. 
Livrarea produselor se consideră 
încheiată în momentul în care sunt 
îndeplinite prevederile clauzelor: recepţia 
si punerea în funcţiune a echipamentelor .            
Furnizorul are obligaţia de a garanta că 
produsele furnizate prin contract sunt 
noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi 
încorporează toate îmbunătăţirile recente 
în proiectarea şi structura materialelor. 
Furnizorul are obligaţia de a se asigura că 
standardele de mediu sunt respectate şi 
echipamentele furnizate fac parte dintr-o 
clasă energetică superioară (B sau A). 
Perioada de garanţie şi valabilitate a 
echipamentelor acordată de către 
furnizor este de mimim 12 luni sau 
conform producător; va fi inscriptionată 
pe fiecare produs în parte şi va  începe cu 
data recepţiei efectuate după livrarea 
acestora şi punerea în functiune la 
destinaţia finală. 
Achizitorul are dreptul de a notifica 
imediat furnizorului, în scris, orice 
plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu această garantie. 
La primirea unei astfel de notificări, 
furnizorul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în 
termen de 72 ore de la data primirii 
notificării, fără costuri suplimentare 
pentru achizitor. 

  

 

 

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]     
Operator economic,……....……………………….. 
(nume, semnatura autorizata si stampila) 


