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Contract de furnizare de produse 
Nr. ................ 

 
 
Având în vedere Raportul de evaluare nr....................... pentru atribuirea contractului de 
achiziție ”Sursă de alimentare fără întrerupere, de mare capacitate – UPS rackabil”,  prin 
care a fost declarată câștigătoare oferta firmei ................................, s-a încheiat 
prezentul contract între: 

 
S.C. INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Gării de Nord, nr. 1,  sector 1, 
cod 010855, telefon: 021.223.27.78, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ordine: 
J40/10636/2002, CIF: RO 14966210, cont bancar: RO23 BTRL 0450 1202 3392 14XX deschis la 
Banca Transilvania – Agentia Gara de Nord, reprezentată prin d-nul Adrian Ambrosă, în calitate 
de Director General si d-na Liliana Cepleu, in calitate de Director Economic, pentru punctul de 
lucru Agenția de Informatică Craiova, Bd. Decebal, nr.1, Craiova, jud.Dolj  şi care va fi 
denumită, în contiunare, ACHIZITOR. 
Si  
 
S.C.......................................................și care va fi denumită, în continuare 
FURNIZOR, 
 
 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI. 
Art. 1  Prezentul contract are ca obiect achiziția de ”Sursă de alimentare fără întrerupere, 
de mare capacitate – UPS rackabil”,  pentru punct de lucru  - Agenția de Informatică Craiova, 
Bd. Decebal, nr.1, 1 (una) bucată, descrisă în Anexa 1 la prezentul contract, în conformitate, 
cu cerințele caietului de sarcini nr. 19/2/434/06.10.2021- Anexa 2 la contract. 
 
II. DURATA CONTRACTULUI. TERMEN DE REALIZARE A CONTRACTULUI 
Art. 2 (1) Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi încetează la data 
expirării perioadei de garanție a produsului care face obiectul contractului.  
(2) Termenul de livrare a produsului care face obiectul contractului este de 30 zile de la data 
semnării contractului. Livrarea și recepția se face la sediul Achizitorului -Agenția de 
Informatică Craiova, Bd. Decebal, nr.1, Craiova, jud.Dolj   
(3) Livrarea se va efectua în termen de 30 de zile de la semnarea contractului.  
(4) La recepţie se va face un power-on test. Rezultatele testului vor fi trecute în Fișa de 
recepție, iar rezultatele acestuia vor condiționa acceptarea produsului și semnarea recepției. 
(5) Contractul își produce efectele după constituirea garanției de bună execuție conform 
cap.X. 
 
 
III. VALOAREA CONTRACTULUI.  
Art. 3  (1) Valoarea totală a contractului este de ..................... lei la care se adaugă TVA şi 
este fixă pe toată perioada de valabilitate a contractului.  
(2) Valoarea detaliată a contractului este cea prevăzută în anexa 1 la prezentul contract și 
Oferta Financiară nr. ....................., Anexa 3 la prezentul contract.  
(3) Prețul include toate cheltuielile și comisioanele furnizorului.  
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IV. MODALITĂȚI DE FACTURARE ȘI TERMENE DE PLATĂ.  
 
Art. 4  (1) Facturile se vor emite  astfel: 
 
 Avans 10% din valoarea contractului.Factura de avans va fi emisă în termen de maxim 5 

zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție. Plata facturii de avans 
se va efectua în termen de 15 zile de la data primirii acesteia. 
 

 Pentru diferenta de 90% se va emite factura numai după semnarea fișei  de recepție 
care va certifica faptul că echipamentul a fost furnizat în termen, a fost pus în 
funcțiune și este în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și prevederile 
contractuale. Plata facturii se va efectua în termen de  30 de  de la data primirii 
acesteia. 

(2) Factura va fi însoțită de fișa de recepție,  certificatul de conformitate și certificatului de 
garanție al produsului livrat. 

 
 

V. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE LIVRARE . AMBALAREA ȘI TRANSPORTUL 
Art. 5 (1) Livrarea produsului ce face obiectul prezentului contract se va face la sediul 
Achizitorului -Agenția de Informatică Craiova, Bd. Decebal, nr.1, Craiova, jud.Dolj, în 
termen de 30 de zile de la semnarea contractului, ocazie cu care se va incheia Fișa de recepție 
în urma trecerii unui power-on test. Semnarea Fișei de recepție va certifica faptul că produsul 
a fost furnizat la termen și este în conformitate cu cerințele caietului de sarcini nr. 
19/2/434/06.10.2021. 
(2) Dacă produsul livrat nu corespunde specificaţiilor cerute, prezintă defecte de fabricație sau 
apărute ca urmare a transportului nu va fi recepționat, Achizitorul îl va respinge, iar Furnizorul 
are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, să înlocuiască de îndată produsul refuzat. 
Art. 6  (1) Ambalarea și transportul sunt asigurate de furnizor, acesta asumându-și întreaga 
responsabilitate pentru orice tip de defecțiune apărută la echipamente pe întreaga durată a 
transportului. 
(2) Livrarea se consideră efectuată la momentul semnării de către ambele părți a Fișei de 
recepție care va certifica faptul că echipamentele au fost furnizate la termen și în 
conformitate cu cerințele caietului de sarcini și prevederile contractului, la sediul 
Achizitorului. Fișa de recepție va fi semnată în urma trecerii unui power-on test conform 
cerintelor din caietul de sarcini nr. 19/2/434/06.10.2021. 
  
 
VI. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI. 
Art. 7  Furnizorul se obligă să livreze produsul din Anexa 1 la contract în termen de 30 de zile 
de la semnarea contractului, conform prevederilor contractuale și cerintelor din caietul de 
sarcini nr. 19/2/434/06.10.2021. 
Art. 8 Furnizorul se obligă să dețină toate autorizațiile/certificările și licențele cerute de lege 
și caietul de sarcini nr. 19/2/434/06.10.2021 pentru îndeplinirea obiectului prezentului 
contract.   
Art. 9 Furnizorul garantează că produsul care face obiectul contractului este nou și original, nu 
este declarat ca Eol( End of life) sau Eos ( End of Sale). 
Art. 10 Furnizorul se obligă să respecte normele SSM, AII, protectia mediului.  
Art. 11 Furnizorul se obligă să ofere garanție produselor în conformitate cu prevederile Cap. IX 
GARANTIA PRODUSELOR din contract.  
Art. 12 Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție conform Cap. X din 
prezentul contract. 
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VII. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI. 
Art.13 Achizitorul are obligaţia de a achita preţul contractului la valoarea şi termenele 
stabilite în prezentul contract. 
Art. 14 Achizitorul are obligaţia de a recepționa produsul, în condițiile prezentului contract. 
 
 
VIII. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE. 
Art. 15 Pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract 
ori pentru executarea necorespunzătoare a acestora, Partea în culpă datorează celeilalte Părți 
daune-interese compensatorii în cuantum egal cu valoarea prezentului contract. 
Art. 16 (1) În cazul în care, Furnizorul nu își îndeplinește sau îndeplinește cu întârziere sau 
necorespunzător orice obligatie asumată prin Contract,  atunci va plăti Achizitorului penalități 
în cuantum de 0,04% din valoarea contractului pe ziua de întârziere, începând cu prima zi 
lucrătoare după data scadenței până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Perceperea 
penalităților se va efectua fără punere în întârziere sau altă formalitate, Prestatorul fiind de 
drept în întârziere. 
 (2) În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul de scadentă, 
atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 
0,04% pe ziua de întârziere din plata neefectuată, începând cu prima zi lucrătoare dupa data 
scadenței, până la data efectuării plății. 
Art. 17 În cazul în care în perioada de garanție prevăzută în contract, Furnizorul nu își 
respectă întocmai obligațiile asumate cu privire la garanție, Achizitorul are dreptul de a 
solicita daune interese conform art. 15.  
 
IX. GARANȚIA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR AFERENTE 
Art. 18  (1) Garantia acordată produsului care face obiectul contractului, este de ..... ani  și 
începe de la data semnării de către ambele părți a Fișei de recepție și se va acorda în 
conformitate cu cerințele din caietul de sarcini nr. 19/2/434/06.10.2021. 
(2) Condițiile de acordare a garantiei vor fi specificate in certificatul de garantie care va însoți 
produsele livrate. 
(3) Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este conform 
cerințelor Achizitorului din caietul de sarcini nr. 19/2/434/06.10.2021 este nou și originae și nu 
Eos (End of Sale), EoL (End-of-Life), în stare perfectă de funcționare, însoțit de toate 
accesoriile (ambalaje, drivere, cabluri și manuale de utilizare etc).  
(4) Produsul va fi însoțit de o garanție și declarație de conformitate conform prevederilor 
caietului de sarcini nr. 19/2/434/06.10.2021 
(5) Furnizorul răspunde pentru viciile ascunse ale produsului care face obiectul contractului.     
(6) Furnizorul se obliga să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 
• reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legâtură cu produsele achiziţionate, şi 
• daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente acestora.  
 
 
 
X. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 
Art.19 (1) Furnizorul va constitui garantia de bună execuție în valoare de 10 % din valoarea 
contractului respectiv ................... lei.  
(2) Garanția se poate  constitui  prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis in condițiile legii, de o societate bancară sau o societate de asigurari și devine anexă la 
contract.  
(3) Garanția de bună execuție se va constitui în favoarea Achizitorului în termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la data semnării contractului. 
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(4) Garanția de bună execuție va avea un termen de valabilitate cu 14 zile mai mare decât 
termenul de realizare a contractului. 
Art. 20 (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, le îndeplinește cu întârziere sau 
necorespunzător.  
(2) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Achizitorul are obligaţia 
de a notifica pretenţia furnizorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 
Art. 21 Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în cel mult 14 
zile de la data semnării fișei de recepție prevăzute la art. 4 respectiv art. 6 alin. (2) dacã nu a 
ridicat până la acea data pretenţii asupra ei. 
 
 
XI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Art.22 Părțile au luat la cunoștință de prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date - GDPR și se obligă să le respecte întocmai.  
Art.23 Părţile sunt de acord ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate și 
utilizate pentru executarea contractului se va face doar în condițiile stipulate în GDPR, dreptul 
Uniunii Europene, precum și în conformitate cu legislația română în domeniul prelucrărilor de 
date cu caracter personal. 
Art.24  Părţile convin să prelucreze datele cu caracter personal asigurând măsuri tehnico-
organizatorice adecvate de securitate conform GDPR.  
Art.25  Părțile sunt de acord să coopereze pe deplin în tratarea oricăror incidente care 
necesită notificarea autorității de supraveghere si/sau informarea persoanelor vizate afectate 
și să-și îndeplinească toate obligațiile legale în legătură cu această situație 
Art.26  Părțile au obligația de a respecta drepturile garantate ale persoanelor vizate. 
 
XII. CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE 
Art. 27 (1) Prezentul contract este strict confidenţial şi părţile nu vor utiliza, copia sau înainta 
spre vreo terţă parte, fără consimţământul scris al celeilalte părţi, informaţii comerciale şi 
preţurile care au fost comunicate în legătură cu prezentul contract, informațiile tehnice 
despre arhitecura de rețea din Datacenter si politicile de Securitate implementate de către 
Achizitor. 
(2) Această clauză nu se aplică în cazul în care una din partile contractuale va dezvălui şi va 
folosi informaţii care sunt: 
a) deja cunoscute publicului sau în posesia părţii în baza nerestrictivă, la momentul 
recepţionării de cealaltă parte; 
b) generale sau uşor disponibile publicului. 
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
XIII. CLAUZE DE FORŢĂ MAJORĂ 
Art. 28 (1) Forţa majoră, asa cum este definita de lege, este constatată de o autoritate 
competentă.  
(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  
(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.  
(5) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
(6) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 60 de 
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zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese. 
 
XIV. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI. 
Art. 29 (1) De comun acord, părţile pot modifica în orice fel prezentul contract. 
(2) Orice modificare va trebui materializată într-un înscris semnat de ambele părţi sub forma 
unui act adiţional. 
Art. 30 (1) Prezentul contract încetează de plin drept și fără intervenţia unei instanţe de 
judecată, în următoarele situaţii: 
a)  pe baza acordului de voinţă a părţilor consemnat, in scris, prin act aditional; 
b)  la expirarea perioadei de valabilitate pentru care s-a încheiat; 
c) când în derularea contractului intervine o cauză de forţă majoră constatată şi invocată în 
condiţiile legii. 
(2) Contractul se reziliază fără alte formalități și fără intervenţia instanţei de judecată, în 
următoarele situaţii: 
a) neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, situaţie care trebuie notificată părţii care nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contract; rezilierea îşi va producele efectele în termen de 
15 zile de la notificare. 
b) una din părţi a intrat în procedură de faliment, reorganizare sau lichidare. 
(3) Rezilierea îşi produce efecte pentru viitor. Partea care în mod culpabil a dispus rezilierea 
contractului va suporta consecinţele acestui fapt. 
(4) Rezilierea contractului nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente între părti 
la data rezilierii. 
(5) Contractul poate înceta prin denunțare unilaterală de către Achizitor cu o Notificare 
prealabila de 15 zile. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
(6) In cazul rezilierii contractului sau denunțării unilaterale pentru situația în care Furnizorul 
nu isi onorează obligațiile prevazute în contract, Furnizorul are obligația de a plăti penalități 
de întârziere și daune interese prevazute în contract. 
(7)  Prevederile cap.VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV din prezentul contract vor supravieţui 
încetării, pentru orice motive, a prezentului contract şi vor produce efectele juridice care 
decurg din aplicarea lor.  
 
 
XV. CLAUZA ANTICORUPȚIE ȘI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE  
Art. 31  Furnizorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia 
si mita. In consecinta, acesta nu va oferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa 
ofere, sa promita sau sa acorde, prin intermediul angajatilor, membrilor din conducerea 
acestora sau tertilor, achizitii sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau 
invitatii care nu au in principal scopuri profesionale, cum ar fi: evenimente sportive, concerte, 
evenimente culturale, vacante si alte asemenea) angajatilor sau membrilor din conducerea 
Achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor persoane aflate in relatii stranse similar 
acestora.  
Art. 32 In cazul unei incălcări grave a prezentei clauze, Achizitorul are dreptul sa rezilieze 
unilateral, instantaneu, contractul existent fara preaviz si fara interventia instantelor 
judecatoresti, respectiv are dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii.  
Art. 33  Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind 
prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului cu persoane fizice 
sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în 
cadrul procedurii de atribuire ori angajaţi ai Achizitorului sau implicati în procedura de 
atribuire cu care Furnizorul a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe 
parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 
rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului. 
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XVI. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 34 Partile au obligaţia de a nu transfera cu nici un titlu total sau parţial drepturile şi 
obligaţiile asumate prin contract fara acordul scris al celeilalte parti.    
Art. 35 Acest contract se supune legilor în vigoare în România. Orice litigiu cu privire la 
executarea necorespunzătoare sau neexecutarea unei clauze contractuale intervenit în 
derularea prezentului contract va fi rezolvat pe cale amiabilă, iar în lipsa unui acord amiabil, 
litigiul va fi înaintat instanţelor judecătoreşti competente din Bucuresti. 
 
 
 
 
Art. 36 Părțile declară că înțeleg și acceptă în mod expres următoarele articole din prezentul 
contract: 4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 
Art. 37 Contractul a fost semnat în 2 exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul 
pentru fiecare parte, la Bucuresti, la data de ....................... 
 
        FURNIZOR,                     ACHIZITOR, 
.................................................            S.C “INFORMATICĂ FEROVIARĂ” -SA                                                      
         
      Administrator            Director General 
     ....................                          ……………………………… 
                                                          
                                                                                    Director Economic  
                        ................... 
 
                 Director Departament Informatica 
        ....................... 
 
                                                                             Director Departament Informatica 
                                                                                       ....................... 
                                                                                     
                                                                                            Manager  
                                                                            Agenția de Informatică Craiova 
                                                                                      ……………………………. 
 
                                                                                     Consilier juridic 
                                                                                          ……………….. 
 

                                                                                                                                                                                                            
Responsabil contract 

                                                         …………………….. 
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                     ANEXA nr. 1 
 

la Contractul de furnizare de produse  
Nr...........................  

 

Nr. crt. Denumire produs Cantitate (buc) 
Preț unitar 
lei fară TVA 

Valoare  lei 
fară TVA 

 
UPS rackabil  
 1   

Valoare totală fără TVA  
 
 
 
                         FURNIZOR,           ACHIZITOR, 
.................................................            S.C “INFORMATICĂ FEROVIARĂ” -SA                                                      
         
      Administrator            Director General 
     ....................                          ……………………………… 
                                                          
                                                                                    Director Economic  
                        ................... 
 
                 Director Departament Informatica 
        ....................... 
 
                                                                             Director Departament Informatica 
                                                                                       ....................... 
                                                                                     
                                                                                            Manager  
                                                                            Agenția de Informatică Craiova 
                                                                                      ……………………………. 
 
                                                                                    Responsabil contract                                                                                                                                                                                                                                    

                                                         ……………………. 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 



F-10-029-12 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în 

………………………………………….........…………………………………………………, înmatriculată la Registrul 

Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal de 

………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim 

prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………… 

…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, 

eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de 

……………………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. 19/2/529/21.10.2021, 

organizată de SC Informatică Feroviară SA – AIF Craiova în scopul atribuirii contractului de 

furnizare produse nr. ……………………………………………………  

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 

participarea la prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate 

pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de analiză în timpul 

desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

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

împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

    Data        

S.C. ………………………………… 

                                                                              reprezentată legal prin 

                                                                            ___________________________ 
                                                                                    (Nume, prenume) 
                                                                                                ___________________________ 
                 (Funcţie) 
 

           ___________________________ 
                                                                          (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 



F-10-029-13 

OFERTANT 

…………………………… 

(denumire) 

DECLARAŢIE PRIVIND: 
SITUAȚIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI, 

ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR EXIGIBILE DE PLATĂ CĂTRE BUGETUL  

DE STAT ŞI BUGETUL LOCAL, 

ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

1. Subsemnatul ………………......………………………, reprezentant împuternicit al (denumirea şi 

sediul ofertantului)……………………………………………………………… declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că: 

(I) Nu sunt în situaţia de a fi fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotarâre 

judecătorească definitivă pentru 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  

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 ofertant 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 ofertant 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 

ofertant 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 ofertant 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 ofertant a fost 

condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor 

financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în 

conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată 

printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie 

sau de control în cadrul acestuia 

 

(II) Societatea nu se află în nici una dintre situaţiile: 

  a) nu a încălcat reglementarile obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor 

de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Eropene, legislația națională, 

prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste 

domenii și voi respecta aceste reglementări pe parcursul derulării contractului de achiziție.  

b) nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu îi sunt administrate de un 

administrator judiciar 

c) activitaţile sale comerciale nu sunt suspendate sau în încetarea activităţii; 

d) nu a comis o abatere profesională gravă care pune în discuţie integritatea (prin 

abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de ofertant care afectează 

reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel 

care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 

săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.) 

e) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 

concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire/participarea la pregătirea 

procedurii de atribuire nu a condus la o distorsionare a concurenţei. 

g) nu a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul 

unui contract de achiziţie cu Informatică Feroviară S.A., iar aceste încălcări au dus la 

încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 

comparabile; 

h) nu a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al Achizitorului, să 

obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire. 



i) nu se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legatura cu 

procedura în cauză.  

j) nu prezintă informații false, nu a ascuns informații necesare pentru verificarea 

îndeplinirii criteriilor de selecție, nu va furniza cu întarziere documente justificative 

solicitate de Achizitor, nu a încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al 

Achizitorului să obțină informații confidentiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite 

în cadrul procedurii, nu a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență 

semnificativă asupra deciziilor privind selecția și atribuirea sau nu prezintă informaţiile 

solicitate de către achizitor. 

 

 III. Societatea a respectat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuţiilor la bugetul general consolidat și nu înregistrează în acest moment, obligaţii de 

plată restante a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul de stat 

şi bugetul local;  

 

De asemenea, mă oblig ca, în cazul în care sunt declarat câștigător, la solicitarea 

Achizitorului, să prezint în original sau conform cu originalul toate documentele solicitate în 

cererea de ofertă (certificat constatator ONRC, cazier judiciar și/sau certificatele de 

atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile, sau daca e cazul, să prezint 

documente privind eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, 

inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a 

amenzilor). 

 

IV. Îndeplinesc toate criteriile de selecție cu privire la capacitatea de a corespunde 

cerințelor, capacitatatea economică și financiară, capacitatea tehnică sau profesională 

solicitate de Achizitor la punctul. ........... din cererea de ofertă.  

 2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate mai sus sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu și mă oblig să furnizez la cerere și fără întârziere Achizitorului şi/sau 

organizatorului procedurii, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice forme de 

documente justificative, certificate privind situaţia personală a noastră precum şi 

experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

 

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

bancă, alte persoane juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SC 

INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Garii de Nord, nr. 1, sect.1,  cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  



 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de (se precizează data expirării 

perioadei de valabilitate a ofertei).......................……………. 

 

Data completării: …………… 

__________________________ 

                                 (Nume, prenume) 

 

___________________________   

                   (Funcţie)                                                             

                                 

___________________________ 

                                                                  (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 



F-10-029-14 

OFERTANT 

…………………………… 

(denumire) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

1. Denumire: ............................................................................................. 
 
2. Cod fiscal: ............................................................................................. 
 
3. Adresa sediului central: 
 
4. Telefon: ………………………… 
Fax: …………………………..... 
E-mail: …………………………. 
 
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: .......................................................... 
   (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 
 
6. Obiect de activitate, pe domenii: ................................................................   
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ........................................ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
8. Principala piaţă a afacerilor: ................................................................ 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Anul 
Cifra de afaceri anuală 

(la 31.12) 
- lei - 

Cifra de afaceri anuală 

(la 31.12) 
- echivalent euro - 

1. Anul 201..   
2. Anul 201..   
3. Anul 202..   

Medie anuală:    
 
Data completării: …………… 

__________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (Funcţie) 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 



F-10-029-17 
 OFERTANT  
    ____________________ 
            (denumirea) 
 

DECLARAŢIE CONFLICT DE INTERESE 

Subsemnatul(a) (denumirea, numele) ................................................................, 

în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant propus / la procedura de (se 

menţionează procedura) ........……………………….........................................…… 

atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect (denumirea seviciului şi codul CPV) 

..............................................................., la data de 

(zi/lună/an)...................., organizată de SC Informatică Feroviară SA, declar pe proprie 

răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

 

 Nu ma aflu în situatii care să determine aparitia unui conflict de interese cu 

INFORMATICĂ FEROVIARA S.A., respectiv: orice situaţie în care membri personalului 

achizitorului, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot 

influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic 

sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite 

imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

 Nu am drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau 

de supervizare si/sau nu am  actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau 

afin pana la  gradul al doilea inclusiv sau  nu ma aflu în relatii comerciale, cu persoanele ce 

detin functii de decizie în cadrul INFORMATICA FEROVIARA S.A ; 

 Nu ma aflu în niciuna dintre situatiile precizate la lit. a)-e) de mai jos.  

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a persoanelor care deţin părţi 

sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/ 

subcontractanţi propuşi;   

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a 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/ 

ori subcontractanţi propuşi;   

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a 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 /subcontractantul propus 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 S.C. 

INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A.;  Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana 

care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din 

capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în 

adunarea generală. 

   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 S.C 

INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A..  

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că S.C INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 

 Persoanele cu funcție de decizie din cadrul  S.C INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A sunt:  

Numele și prenumele persoanelor din conducerea societății:  

AMBROSA Adrian Director general 

CEPLEU Liliana Director economic 

MIHAI Liviu  Director Departament Informatica 

UDREA Dan Marian Director Departament Informatica 

CĂUȘ Claudia  Director Departament Informatica 

NEACȘU Mihaela Contabil Șef 

 Numele și prenumele membrilor comisiei de evaluare și a membrilor supleanți:  

 COANDĂ Cătălin Președinte 

 PĂVĂLAN Mihai Membru 

 PRESURĂ Mihai Membru 

 TUDOR Emilian Membru supleant 

 SIROP Ionuț  Membru supleant 

 Subsemnatul mă oblig să iau toate masurile necesare și rezonabile pentru a evita 

corupția ți mita. În consecință, nu voi oferi, promite sau acorda și nu voi determina un terț 



să ofere, să promita sau să acorde, prin intermediu angajatilor, membrilor din conducerea 

acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau 

invitații care nu au în principal scopuri profesionale, cum ar fi: evenimente sportive, 

concerte, evenimente culturale, vacanțe și alte asemenea) angajaților sau membrilor din 

conducerea S.C INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A., inclusiv rudelor acestora și altor persoane 

aflate în relați strânse similar acestora.  

În cazul în care voi fi declarat câștigător, și voi semna contractul de achiziție, nu voi angaja 

sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul 

îndeplinirii contractului cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajaţi ai S.C 

INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A sau implicați în procedura de atribuire cu care S.C 

INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului, 

pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.  

 

Ofertant/ Subcontractanți propuși 

…………………………. 

(semnătura autorizată ) 



F-10-029-18 
OFERTANT 
…………………………… 
(denumire) 

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

Către: S.C.“Informatică Feroviară” S.A. – AIF Craiova 
           Bdul. Decebal, Nr. 1, Craiova 

 
1. Examinând Documentaţia procedurii, subscrisa (denumirea ofertantului) 

………………...................…… ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţie nr. 19/2/529/21.10.2021, să furnizăm :  

 Denumire produs/ serviciu/ lucrare Cod CPV 

1 UPS rackabil - UPS SMART 1500VA 32424000-1 

 

La sumele respective se adaugă taxa pe valoare adăugată.  

 

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

produsele în conformitate cu prevederile contractuale. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de (durata în litere şi 

cifre)  ……………………………………………………………………… zile, respectiv până la data de 

……………………, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte 

de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie, această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 

„Cererea de ofertă” și „Caietul de sarcini”. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 

 

 

Data completării: …………… 

 

Semnătura ………………………… în calitate de ……………………………………………, autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele (denumire ofertant)........................…………… 



F-10-029-25 
 

 

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CONDIȚIILOR CONTRACTUALE 

 

 

Subsemnatul........................................................(nume și prenume în clar a 
persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al 
.................................................................................  (denumirea/numele și 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu declar că sunt de acord cu toate 
prevederile modelului de contract prezentat în cadrul prezentei proceduri de atribuire și ne 
obligăm să respectăm toate obligațiile menționate în conținutul acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:  

(numele si prenumele)___________________________________,(semnătura și stampilă), în 
calitate de________________________________________, legal autorizat să semnez oferta 
pentru și în numele________________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 




