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În atenția operatorilor economici interesați, 

 

 

 

SOLICITARE DE OFERTE 

 

 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), 

cu sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, intenționează să 

achiziționeze servicii constând în realizarea expertizei tehnice și elaborarea studiului 

de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenții în vederea realizării obiectivului de investiții „Lucrări de 

montare copertină protecție la imobilul D.R. Iași, situat în Mun. Iași, Strada C. Negri 

nr. 10”, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări.  

 

- Punct de contact:  Departamentul Achiziții /Serviciul Investiții, Tel.  +40372.845.397; 

- În atenția:  Alexandru Vătămănescu, E-mail: alexandru.vatamanescu@ancom.org.ro, Fax:  +40 

372.845.599/402. 

 

1.Tip anunț: Achiziție directă 

 

2.Tip contract: Servicii 

 

3.Denumirea achiziției: servicii constând în realizarea expertizei tehnice și elaborarea studiului 

de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții în vederea realizării obiectivului de investiții „Lucrări de montare copertină protecție la 

imobilul D.R. Iași. situat in Mun. Iași, Strada C. Negri nr. 10”, în conformitate cu prevederile legale 

incidente și cu cerințele prezentei solicitări. 

 

4.Cod CPV:   - 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2), 

     - 71319000-7 Servicii de expertiză, 

      - 71242000-6 Pregătire de proiectare și Proiectare, estimare a costurilor. 

 

5.Descrierea contractului și cerințe minime obligatorii: Contract de servicii având ca obiect 

prestarea de servicii constând în realizare expertizei tehnice și elaborarea unui studiu de 

fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

în vederea realizării obiectivului de investiții “Lucrări de montare copertină protecție la imobilul 

D.R. Iași”, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări. 

 

5.1. Amplasament: Imobilul este situat în Mun. Mun. Iași, Strada C. Negri nr.10, Jud. Iași. 
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5.2. Situația existentă:  

Sediul din C. Negri nr. 10 în care își desfășoară activitatea Serviciul Control Regional Iași, 

se află situat la parterul blocului G2. În momentul de față nu există nicio copertină care să 

protejeze intrarea principală și cea secundară în sediu de precipitațiile sub formă de ploi sau 

ninsori, sau de reziduurile lăsate de păsări. 

Astfel, este necesară expertiza tehnică și întocmirea studiului de fezabilitate completat cu 

elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția asupra 

imobilului în scopul realizării unor copertine care să permită protejarea celor două intrări în imobil. 

 

5.3. Descrierea imobilului: 

 Sediul din C. Negri nr. 10 în care își desfășoară activitatea Serviciul Control Regional Iași, 

se află situat la parterul blocului G2 cu regim de înălțime S+P+4E, cu structură constructivă din 

cadre lamelare din beton armat cu stâlpi turnați monolit, pereții din zidărie de cărămidă și grinzi 

și planșee prefabricate. 

Imobilul are două intrări. Peretele de la intrarea principală este placat cu gresie de exterior 

culoare gri, iar peretele de la intrarea secundară este placat cu tencuială decorativă. În cazul 

căderilor de ploaie sau zăpadă, sau a reziduurilor lăsate de păsări, intrarea în sediu este 

neprotejată, având un aspect neîngrijit, aceasta deteriorându-se rapid. Sub influența fenomenelor 

meteo (variații de temperatură, vânt) au apărut degradări, fisuri la nivelul gresiei. Defecțiunile au 

fost remediate, dar procesele de degradare s-au menținut. Prin realizarea de copertine pentru 

cele două intrări, se vor proteja suprafețele de la exterior, care sunt supuse fenomenului de îngheț 

dezgheț și a eroziunii. 

Montarea de copertine este în concordanță cu recomandările din Normativ privind 

proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare, indicativ NP 

06802, parte din   ORDINUL Nr. 1576 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice - 

Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în 

exploatare, indicativ NP 06802.   

 

5.4. Servicii solicitate: 

Se vor presta următoarele servicii în vederea realizării obiectivului de investiții “Lucrări 

de montare copertină protecție la imobilul D.R. Iași” în conformitate cu prevederile legale 

incidente și cu cerințele prezentei solicitări de oferte: 

a) elaborarea temei de proiectare 

b) realizarea expertizei tehnice (Exp. Th.) 

c) elaborarea studiului de fezabilitate (completat cu elemente specifice din 

documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții), inclusiv obținerea certificatului de 

urbanism, a avizelor, acordurilor și studiilor specifice, în numele și pe seama ANCOM, precum și 

elaborarea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea acestora, conform prevederilor 

legale.  

* Sunt obținute acordurile vecinilor în formă autentică. 

d)  Se va întocmi documentația necesară pentru obținerea CU și avizelor 

acordurile care vor fi menționate în CU în vederea emiterii AC. Se va întocmi deviz general, devize 

pe obiecte și se vor detalia fazele de execuție și caracteristicile principale ale lucrărilor și 

materialelor folosite pentru montare a două copertine de protecție la sediul D.R. Iași din str. C. 

Negri nr. 10. 

 

5.5. Prin serviciile solicitate se vor propune următoarele lucrări:  
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Pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar intervențiilor preconizate se 

va ține cont de următoarele: 

Copertinele pe structură metalică vor fi montate în fața celor două intrări astfel încât să fie 

acoperită toată zona de acces în clădire, respectându-se totodată cerințele de păstrare a 

rezistenței structurii de rezistență şi a amplasării în limita proprietății beneficiarului. Structura de 

rezistență nu va conține elemente care să se monteze pe trotuarul aparținând domeniului public 

sau pe pereții exteriori ai imobilelor situate la etajul 1. 

Copertinele se vor monta pe profil metalic. 

Copertinele trebuie să îndeplinească, în mod obligatoriu, următoarele cerințe tehnice minime:  

-  Acoperiș: va fi confecționat din material de calitate superioară, rezistent la intemperii și 

acțiunea chimică a excrementelor păsărilor (policarbonat translucid incolor minim 10 mm, etc)  

     -  Scheletul metalic va fi ancorat de construcția existentă de care este fixată şi tâmplăria 

exterioară a sediului. Înălțimea rezultată va fi de aproximativ 3 m de la pardoseala exterioară la 

marginea inferioară a copertinei. Scheletul metalic va fi confecționat din profile rezistente la 

coroziune și care asigură rezistența mecanică (inox, etc.). Profilele vor fi dimensionate conform 

soluției tehnice rezultate în urma întocmirii expertizei tehnice și a studiului de fezabilitate solicitat 

prin prezentul caiet de sarcini. 

     Dimensiunile orientative pentru cele două copertine sunt:   

     Copertina 1 

• lungime 6,1 m,  

• lățime 1,3 m,  

• adâncime 0,5 m 

     Copertina 2 

• lungime 2 m,  

• lățime 1,3 m,  

• adâncime 0,5 m 

     Dimensiunile exacte vor rezulta în urma măsurătorilor în teren, a rezultatului expertizei și a 

studiului de fezabilitate solicitat prin prezentul caiet de sarcini. 

5.6. Alte cerințe minime obligatorii şi precizări:  

- Pentru elaborarea corectă a ofertei privind realizarea expertizei tehnice și elaborarea 

studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții în vederea realizării obiectivului de investiții „Lucrări de montare copertină protecție 

la imobilul D.R. Iași”, orice ofertant interesat poate efectua vizita în teren la sediul D.R. Iași, în 

urma unei programări telefonice la numărul de telefon 0728.111.357, persoană de 

contact Șef oficiu - Mugurel Pasere. 

- Tema de proiectare, studiul de fezabilitate și expertiza tehnică trebuie să fie elaborate în 

conformitate cu prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Prestatorul are obligația să elaboreze și să predea Achizitorului mai întâi tema de 

proiectare, iar după transmiterea de către Achizitor a acordului scris cu privire la aceasta, să 

realizeze studiul de fezabilitate în conformitate cu legislația în vigoare. 

- Perioada de timp scursă de la data primirii de către Achizitor a rezultatelor serviciilor și 

până la data transmiterii către Prestator a acordului scris cu privire la rezultatele serviciilor nu se 

ia în considerare la calcularea termenului de maxim 60 (șaizeci) de zile. 
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- Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă toate informațiile, studiile, avizele, acordurile 

etc. prevăzute în actul normativ sus menționat și va fi completat cu elemente specifice din 

documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții. Prestatorul se va ocupa și de obținerea 

certificatului de urbanism, precum și a avizelor, acordurilor și studiilor specifice, în numele și pe 

seama ANCOM, precum și de elaborarea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea 

acestora, conform prevederilor legale.  

- Se va avea în vedere oferirea variantelor constructive de realizare a investiției, cu 

recomandarea variantei optime pentru aprobare.  

- Se vor respecta toate standardele, normele și reglementările incidente în domeniul 

construcțiilor, în vigoare la momentul prestării serviciilor. 

- Serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate de către specialiști proprii sau al căror 

angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional, care să îndeplinească 

condițiile prevăzute de:  

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției 

lucrărilor şi a construcțiilor, aprobat prin H.G. nr. 925/1995; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

- Alte dispoziții legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus. 

 

- Prestatorul va avea obligația de a actualiza/modifica studiul de fezabilitate, inclusiv să 

actualizeze Devizul General ori de câte ori este necesar, în mod justificat și în conformitate 

cu prevederile H.G. nr. 907/2016, fără costuri în sarcina achizitorului. 

- Ofertantul are obligația de a propune minim 2 scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite 

care să respecte nivelul calitativ, tehnic şi de performanță, siguranță în exploatare în conformitate 

cu reglementările tehnice, standardele şi normativele din domeniu în vigoare și să recomande 

justificat și documentat scenariul/opțiunea tehnico-economică optimă pentru realizarea 

obiectivului de investiții.  

- Se va întocmi deviz general, devize pe obiecte şi se vor detalia fazele de execuție și  

caracteristicile principale ale lucrărilor şi materialelor folosite pentru intervenția asupra imobilului 

de la sediul D.R. Iași. În cuprinsul devizului parte componentă a studiului de fezabilitate nu se 

vor aloca sume pentru organizarea procedurilor de achiziție (pct. 3.6)., consultanță (3.7).   

- Se va ține cont de faptul că toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare” a 

imobilului. 

- Ofertantul are obligația de a răspunde la solicitările ANCOM în termen de maxim 2 (două) 

zile lucrătoare de la notificare, atât pe perioada de prestare a serviciilor de proiectare, cât și pe 

perioada de execuție a lucrărilor, fără costuri pentru achizitor. 

6. Valoarea estimată fără TVA: 8.333,00 RON 
 
7. Condiții contract 

     Termenul de prestare a tuturor serviciilor: maxim 60 (șaizeci) zile calendaristice 

de la data semnării contractului de către ambele părți. 
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La calculul termenului maxim de prestare a serviciilor nu se ia în calcul perioada de timp dintre 

data depunerii documentației în vederea obținerii certificatului de urbanism si data eliberării 

acestuia precum si perioadele de timp dintre data depunerii documentațiilor necesare obținerii 

avizelor/acordurilor specificate prin certificatul de urbanism și data eliberării acestora. 

Prestatorul are obligația ca în termen de maxim 15 zile calendaristice de la semnarea 

contractului de către ambele părți, să depună documentele necesare eliberării certificatului de 

urbanism. În termen de maxim 15 zile de la data obținerii certificatului de urbanism prestatorul 

are obligația de a depune documentația in vederea obținerii tuturor avizelor/acordurilor 

specificate în certificatul de urbanism. 

  Rezultatul serviciilor se recepționează pe baza de proces-verbal de recepție care se va 

semna la sediul ANCOM- din municipiul București, sectorul 3, cod poștal 030925, str. Delea Nouă, 

nr. 2. 

Termenul de prestare a serviciilor se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal 

de recepție este semnat fără obiecțiuni. 

În situația în care achizitorul constată existența unor neconcordanțe cu privire la rezultatul 

serviciilor prestate, prestatorul are obligația de a remedia neconcordanțele semnalate de către 

achizitor astfel încât să nu se depășească termenele maxime de prestare a serviciilor oferite, fără 

costuri pentru achizitor. 

  

8.Clauze contractuale obligatorii 

    În conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice, la încheierea contractului 

prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție - 10% din valoarea 

totală a contractului, fără TVA, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea 

contractului de către ambele părți.  

Garanția de buna execuție se restituie în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. (3) lit. a) 

din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, în termen de 14 zile de la predării și 

însușirii/aprobării studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din Documentația de 

avizare a lucrărilor de intervenție , dacă achizitorul nu a ridicat până la acea data pretenții asupra 

ei. 

În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, Prestatorul datorează Achizitorului penalități de 

întârziere de 0,15% din prețul total al contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în 

îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și 

reținute de către Achizitor din obligația de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de 

punere în întârziere. În cazul în care penalitățile nu pot fi deduse din preț, Prestatorul are obligația 

de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea 

Achizitorului. 

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate și/sau rezultatele acestora 

nu încalcă și nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terțe părți. 

Studiul de fezabilitate este și va rămâne în proprietatea ANCOM în timpul și după finalizarea 

prestării serviciilor. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de acesta fără un acord scris emis în 

prealabil de ANCOM. La momentul semnării procesului-verbal de recepție are loc, în mod automat 

și fără îndeplinirea vreunei formalități prealabile, transferul exclusiv al dreptului de proprietate și 

a tuturor celorlalte drepturi, incluzând orice drepturi patrimoniale de autor, către achizitor asupra 

studiului de fezabilitate, incluzând aici și dreptul de utilizare asupra materialelor folosite. 

Achizitorul va avea dreptul exclusiv și nelimitat de a utiliza, multiplica și/sau modifica etc., studiul 

de fezabilitate, așa cum crede de cuviință.  
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9.Prezentarea propunerii financiare:  
Prețul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA și va include toate costurile ofertantului, 

legate de încheierea și executarea contractului de servicii. 

Prețul total trebuie să includă toate categoriile de servicii solicitate.  

Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 

 

10.Condiții de plată:  

- Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod 

poștal 030925, Mun. București. 

- Plata prețului se va efectua de către ANCOM către prestator în contul deschis de către acesta 

la Trezorerie.  

- Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primita și acceptata de ANCOM. 

- În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a rezultatelor 

serviciilor.  

- În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție a 

rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile 

de la data primirii facturii. 

- Nu se admite efectuarea de plăți în avans și/sau parțiale. 

- Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

- Pentru depășirea termenului de plată, ANCOM va datora penalități de 0,15% din suma rămasă 

neachitată, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere. 

 

Notă: În situația în care se impune achitarea unor taxe legale determinate de obținerea de la 

autoritățile competente a acordurilor, avizelor și autorizărilor care cad în sarcina ANCOM, acestea 

vor fi  plătite de prestator în numele și pe seama ANCOM, urmând ca ulterior acestea să fie 

decontate de către ANCOM, după semnarea procesului-verbal de recepție a rezultatelor serviciilor, 

pe bază de deviz centralizator și documente justificative. Se vor accepta la decontare doar acele 

documente justificative care sunt eliberate pe numele ANCOM.  

  

11.Livrabilele contractului de servicii: Prestatorul va preda ANCOM documentația 

completă (parte scrisă şi desenată, inclusiv calcule) se va preda în 2 (două) exemplare pe hârtie 

şi 2 (două) exemplare pe suport CD sau DVD (partea scrisă în format pdf. şi doc., partea 

desenată în format dwg. şi pdf.), precum şi avizele, acordurile şi autorizația de construire 

obținute în numele şi pe seama autorității contractante. 

 

12.Locul de predare a rezultatelor serviciilor prestate este sediul central al Autorității 

Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații(ANCOM), din Mun. București, str. 

Delea Noua, nr. 2, Sector 3. 

 
NOTĂ: 
Ofertanții interesați au dreptul să viziteze Direcției Regionale Iași, din cadrul– Autoritatea 

Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații, din Mun. Iași, Strada C. Negri 

nr. 10, Jud. Iași, astfel încât să poată evalua complexitatea lucrărilor și să poată formula o 

ofertă corectă și concludentă. 

13.Condiții de participare: 
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Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 

- în copie, certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare în conformitate cu 

prevederile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul 

comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală 

a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- în copie, declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se 

menționeze că serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate de către specialiști proprii sau 

al căror angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional, care să 

îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare (conform modelului din Anexa nr. 2); 

- în copie, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pe 

parcursul executării contractului de achiziție publică acesta respectă reglementările obligatorii în 

domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii 

Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile 

internaționale în aceste domenii (conform modelului din Anexa nr. 3). 

 

Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al 

ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile 

precizate în prezenta solicitare de ofertă (conform modelului din Anexa nr. 1). 

 

14.Criterii de atribuire/adjudecare:  

Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul 

Electronic de Achiziții Publice (SEAP) care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și 

care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

 

Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu prețul cel mai scăzut 

în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea 

documentelor solicitate prin prezenta.  

 

În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condițiile solicitate prin prezenta, ANCOM 

va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această ofertă care 

are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA, în vederea stabilirii ofertei câștigătoare. 

 

În situația în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu 

îndeplinește cerințele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în 

catalogul electronic din SEAP următorul preț în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate 

prin prezenta, această acțiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplinește 

toate cerințele solicitate prin prezenta. 

 

15.Informații suplimentare: 

Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „Exp Th si SF completat cu elemente specifice din DALI 

în vederea realizării obiectivului de investiții lucrări de montare copertină protecție la imobilul D.R. 

Iași, situat in Mun. Iași”, până la data de 24.05.2019.  

Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum și cele depuse în SEAP 

sub alta denumire decât cea de de „Exp Th si SF completat cu elemente specifice din DALI în 
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vederea realizării obiectivului de investiții lucrări de montare copertină protecție la imobilul D.R. 

Iași, situat in Mun. Iași” sau după data de 24.05.2019 nu vor fi luate în considerare.  

 

După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea 

acesteia prin fax la nr. +40 372.845.402 sau 599 sau pe e-mail la adresa 

alexandru.vatamanescu@ancom.org.ro. 

Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail conform celor de 

mai sus. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la data de 26.07.2019. 

 

Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care 

depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu 

caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu 

Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu 

caracter personal solicitate de ANCOM prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor 

vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării 

contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul 

autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în 

scopul sus menționat. 

 

Solicitarea de oferte poate fi vizualizata și pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice și în SEAP la adresa http://sicap-prod.e-

licitatie.ro, secțiunea Publicitate-Anunțuri. 

 

    Cu stimă,                                   

          

 

 

PREŞEDINTE 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, Alexandru VĂTĂMĂNESCU, Expert, SI, DA, DAA, 

 

 

Avizat, Florina Cristina SCURTU, Șef Serviciu, SI, DA, DAA, 

 

 

Avizat, Gemma Luminița IOSIP, Șef Departament, DA, DAA, 

 

 

Avizat, Valentin BĂCANU, Director, DAA, 
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Anexa nr. 1 

 

 

          OFERTANT, 

 __________________ 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE  

din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile 

precizate în solicitarea de ofertă 

 

 

 

 

 Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant 

legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele și 

sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția serviciilor constând în realizarea 

expertizei tehnice și elaborarea studiului de fezabilitate completat cu elemente 

specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea realizării 

obiectivului de investiții „Lucrări de montare copertină protecție la imobilul D.R. Iași, 

situat in Mun. Iași, Strada C. Negri nr.10” (cod CPV: 79314000-8, 71319000-7, 

71242000-6), organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta 

achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta prezentată respectă toate 

cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM. 

              Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 

confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  

 

Data completării _______________. 

 

 

 

OFERTANT, 

_______________________ 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 2 

 

 

          OFERTANT, 

 __________________ 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE  

privind personalul de specialitate 

 

 

 

 

               Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant 

legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi 

sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția serviciilor constând în realizarea 

expertizei tehnice și elaborarea studiului de fezabilitate completat cu elemente 

specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea realizării 

obiectivului de investiții „Lucrări de montare copertină protecție la imobilul D.R. Iași, 

situat in Mun. Iași, Strada C. Negri nr.10” (cod CPV: 79314000-8, 71319000-7, 

71242000-6), organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta 

achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că serviciile care fac obiectul achiziției vor 

fi prestate de către specialiști proprii sau al căror angajament de participare a fost obținut, atestați 

tehnico-profesional, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

              Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 

confirmării celor declarate, orice documente doveditoare de care dispunem.  

 

Data completării _______________. 

 

 

 

OFERTANT, 

_______________________ 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 3 

 

 

               OFERTANT,                          

    __________________ 

      (denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE  

privind respectarea reglementările obligatorii în domeniul mediului, social  

și al relațiilor de muncă  

 

 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant 

legal/împuternicit al ________________________________________, (denumirea/numele și 

sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziția serviciilor constând în 

realizarea expertizei tehnice și elaborarea studiului de fezabilitate completat cu 

elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea 

realizării obiectivului de investiții „Lucrări de montare copertină protecție la imobilul 

D.R. Iași, situat in Mun. Iași, Strada C. Negri nr.10” (cod CPV: 79314000-8, 71319000-

7, 71242000-6), organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură de atribuire 

și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că pe parcursul derulării contractului care face 

obiectul prezentei achiziții vom respecta reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și 

al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația 

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

aceste domenii. 

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 

confirmării celor declarate, orice documente doveditoare de care dispunem. 

  

 

     Data completării:______________. 

 

 

 

OFERTANT, 

_________________________ 

(semnătura autorizată ) 

 

 

 


