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CATRE TOTI CEI INTERESATI 

 

 

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica S.A. (SNN), cu sediul in str. Polona nr. 65, 

Bucuresti, Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va 

invita sa transmiteti propunerea de oferta pentru: 

 

1. Obiectul contractului: Servicii de traducere si retroversiune pentru o perioada de 12 luni. 

2. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, in temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 

99/2016 privind achizitiile sectoriale. 

3. Descriere servicii: 

Achizitia are ca obiect servicii de traducere si retroversiune prestate de firme specializate, cu 

angajati sau colaboratori care detin atestat de traducatori. De asemenea, la solicitarea SNN se 

vor presta si servicii de legalizare notariala a traducerilor. 

Tipurile de documente si cantitatile estimate pentru care vor fi necesare servicii de traducere 

si retroversiune, si, dupa caz, de legalizare notariala, sunt descrise la cap. 3 din Caietul de 

sarcini anexat. 

4. Durata de prestare: in baza contractului sectorial incheiat pentru o perioada de 12 luni. 

5. Data limita de depunere a ofertelor: 14.06.2019, ora 12:00. 

6. Ofertele se pot transmite prin una din urmatoarele metode: 

- prin e-mail la adresa rsandu@nuclearelectrica.ro sau  

- la adresa: SN Nuclearelectrica S.A., str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 

010494, in atentia: Razvan Sandu – Departament Achizitii. 

7. Ofertele vor fi elaborate in limba romana. 

8. Oferta va cuprinde urmatoarele parti: 

 Calificare:  

a) Ofertantii vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile 

prevazute la art. 73 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 99/2016 (Formular nr. 1). In cazul 

in care operatorul economic se afla intr-una din situatiile potential generatoare de conflict 

de interese, astfel cum acestea sunt descrise la art. 73 alin. (1) lit. d) si e) din Legea 

99/2016, oferta sa va fi respinsa. 

b) Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul National Registrul Comertului 

(ONRC) in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului 

sau. Informatiile cuprinse in cadrul Certificatului constatator / documentului similar 

trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii documentului. 
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Nota: Din certificatul constatator vor putea fi identificate informatii referitoare la: 

- date de identificare, inclusiv stare firma, forma de organizare etc. 

- sediul social: act sediu, durata sediului; 

- actionari, asociati, persoane imputernicite – pentru verificarea conflictului de interese; 

- activitati autorizate; 

- fapte aflate sub incidenta art. 21, lit. e-h) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, 

republicata (urmarire penala, condamnare penala a firmei, dizolvare, lichidare, insolventa); 

- situatia financiara etc. 

c) Fiecare ofertant va prezenta o Lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 

ani raportat la data publicarii anuntului publicitar (Formular nr. 3), care va contine 

obiectul contractelor, valori, perioadele de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia 

din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au 

fost prestate servicii similare in valoare cumulata de minim 70.000 Lei fara TVA. Lista 

va contine minim 5 contracte de traducere si retroversiune in/din limba engleza, din 

domeniile: industrial, financiar, nuclear, economic, juridic, corporatist. Se vor anexa 

minim 2 recomandari de la beneficiarii contractelor incluse in Lista. 

d) Ofertantii vor prezenta o Listă a personalului propus pentru executarea contractului cu 

SNN (Formularul nr. 4), care trebuie sa contină minim 10 traducatori autorizati (fie 

angajati ai ofertantului, fie colaboratori), dintre care cel putin un traducator autorizat in 

limba chineza, unul in limba franceza, unul in limba rusa si 7 traducatori autorizati in 

limba engleza. 

Lista cu personalul propus pentru prestarea contractului va fi insotita de CV-uri si copii 

dupa Atestatul de traducator autorizat pentru fiecare persoana propusa in Lista, emise de 

de institutiile responsabile ale Statului Roman (Ministerul Justitiei si Ministerul Cultelor 

si Culturii) precum si documente din care sa rezulte vechimea ca traducator autorizat. 

e) Ofertantii vor demonstra ca au implementat un sistem de management al calitatii 

conform standardului SR EN15038:2006 – Standard de calitate pentru serviciile de 

traducere, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare 

acreditate, la nivel national sau international. 

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Certificat SR En 15.038:2006 emis de 

organisme de certificare acreditate, valabil la data prezentarii. 

 Oferta tehnica – in care va fi descris punct cu punct modul in care sunt respectate 

cerintele Caietului de sarcini. 

 Oferta financiara – se va completa Formularul nr. 2 si Centralizatorul de preturi anexat 

acestuia. Pretul ofertat va cuprinde toate cheltuielile de prestare a serviciilor. 

9. Propunerea de contract sectorial anexat este ferma si nemodificabila si va fi insusita de catre 

Prestator. 

10. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Cel mai bun raport calitate-pret; factorii de evaluare 

si algoritmul de calcul sunt descrisi la cap. 14 din Caietul de sarcini. 

11. Sursa de finantare: Venituri proprii SNN. Valoarea estimata a achizitiei este de 130.000 lei 

fara TVA. 

12. Valabilitate oferta: 30 zile de la data limita de depunere. 

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. +4021.203.82.94 – Razvan Sandu – 

Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari sau la adresa de e-mail rsandu@nuclearelectrica.ro. 



 

Sectiunea 1:  

Buna dimineata si multumesc pentru invitatie! 

Avand in vedere tema principa de discutii, si anume pregatirea pentru sezonul de iarna 2018-2019, 
Nuclearelectrica este, din fericire, avand in vedere specificul unui producator nuclear si 
caracteristicile tehnologice, in mod cert pregatita. Un producator nuclear are, exact prin specificul 
sau, o dependenta extrem de redusa de factorul climatic, fie ca vorbim de sezonul rece, fie ca 
vorbim de sezonul cald, iar acest aspect s-a vazut foarte clar in comportamentul in timp al celor 
doua unitati nucleare fie in conditii de seceta, asadar hidraulicitate redusa, fie in conditii de 
temperatura foarte scazuta. Atat timp cand sunt asigurate conditiile de operare si ma refer in primul 
rand la asigurarea conditiilor de securitate nucleara, factorul climatic, chiar si in conditii 
provocatoare pentru alti producatori, nu are o relevanta foarte mare in cazul Nuclearelectrica. 

Evident ca un astfel de comportament are la baza un program serios, complex, pro-activ de 
investitii curente, aferente unor programe multianuale, in securitate nucleara, programe de 
mentenanta  pro-activa, in asa fel incat sa ne asiguram ca unitatile sunt operare in conditii optime 
si ca operarea acestora raspunde necesitatilor sistemului energetic national, indiferent de conditiile 
meteo, climatice. Un factor extrem de important sunt programele de mentenanta preventiva, 
elaborate si planificate riguros in asa fel incat sa ne asigure cadrul de operare optim.  

Singurul moment in care o unitate a CNE Cernavoda a fost afectata se seceta puternica a fost vara 
anului 2003 (august) cand Unitatea 1 a fost deconectata de la SEN din cauza nivelului extrem de 
scazut al Dunarii, cel mai scazut nivel din ultimii 160 de ani la momentul 2003.  
In situatia strict ipotetica in care nivelul Dunarii s-ar apropia de un nivel extrem de scazut, potrivit 
procedurilor centralei, se decide oprirea controlata si  ordonata a celor doua unitati, in functie de 
nivelul prestabilit pentru fiecare unitate, astfel incat sa existe suficient debit de apa de racire pentru 
mentinerea reactoarelor in stare sigura. Asadar, chiar si in conditiile extreme care ar impune luarea 
deciziei de oprire controlata a uneia sau a ambelor unitati, acestea raman in stare oprita sigura, 
asigurandu-se functia de racire a zonei active, cu toate sisteleme de Securitate nucleara functionale, 
fiind pregatita sa revina la putere imediat ce se depaseste cota nivelului Dunarii ce a impus decizia 
de oprire. 

Avand in vedere nivelul mai redus al Dunarii, dar si prognozele pe care le primim de la INMH, 
sigur ca urmarim cu atentie acest aspect.  

Dupa momentul 2003, CNE Cernavoda a implementat o serie de imbunatatiri in acest sens pentru 
astfel de situatii extreme, in prezent, pe langa bazinul de aspiratie care detine in permanenta 
suficienta apa pentru asigurarea racirii, exista pe amplasament si un sistem de pompare apa din 
doua puturi de mare adancime. Simplu spus: specificul industriei nucleare de asigurare de back up 
la back up.  Aceste masuri sunt masuri suplimentare de securitate nucleara care ar putea interveni 
in situatii improbabile. Ar insemna ca Dunarea sa fie aproape secata, ceea ce este improbabil. 
Oprirea unei unitati daca nivelul Dunarii atinge un prag prestabilit este in esenta doar o chestiune 
de productie si sub nicio forma de securitate nucleara. Existenta puturilor de adancime este o 
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masura pentru a adresa cele mai improbabile scenario. Specific asigurarii functiilor de securitate 
nucleara.    
Un alt aspect care asigura continuitatea in operare si productie este asigurarea cu materie prima 
necesara in vederea fabricarii fasciculelor de combustibil. Va asigur ca SNN va avea intotdeauna 
materie prima necesara, primordial pentru mine conteaza siguranta SNN, la care se adauga 
interesul, evident atat pentru SNN cat si pentru si pentru industrie, de a mentine ciclul integrat de 
combustibil. Va spuneam anul trecut, pe vremea aceasta ca lucram la realizarea unui studiu care 
sa ne ofere cele mai bune masuri de achizitie de materie prima, pe niste date concrete. Cu studiul 
realizat, in prezent avem si strategia aprobata de actionari.  

In cadrul AGA din 25.04.2018, am prezentat actionarilor SNN scenariul optim rezultat din studiu, 
adica diversificarea furnizorilor de materie prima, evitarea dependentei fata de un singur furnizor 
si a riscurilor aferente asociate acestui aspect, prin achizitionarea de octoxid de uraniu (U3O8) in 
loc de UO2, prelucrarea acestuia din U3O8 in UO2 la CNU si utilizarea UO2 rezultat in fabricarea 
fasciculelor de combustibil nuclear ca si pana acum. Acest scenariu/strategie rezultata din studiu 
a fost aprobat/a de actionarii SNN, urmand ca SNN sa implementeze acest scenariu prin trecerea 
graduala de la UO2 la U3O8 pana la nivelul anului 2020. Pana la acel moment, pentru a-si asigura 
materia prima necesara si a gestiona integral riscurile asociate, SNN a incheiat un contract cadru 
pe o perioada de 36 de luni, 720 tone  cu furnizorii de UO2, CNU si Cameco, pentru furnizare, 
prin procedura competitiva, de pulbere de UO2, doar la cererea si in functie de necesitatile SNN.  

Intre timp, dupa cum bine stiti, a fost aprobata si Legea 193/2018, cea care reglementeaza 
mentinerea ciclului integrat si ahizitia de UO2 de catre SNN de la CNU in limita cantitatilor 
dispobonile, In lipsa acestei disponibilitati a CNU, SNN poate importa. Deci, se coroboreaza cu 
strategia aprobata de actionarii SNN. Pretul la care SNN va achizitiona de la CNU, conform legii, 
este unul stabilit de MFP, iar acesta nu a fost stabilit pana la acest moment.  

La acest moment, avem in stoc o cantitate suficienta de UO2 si de fascicule, urmand sa reluam 
procedura competitiva conform acordurilor cadru incheitate de SNN cu cei doi furnizori calificati 
sau sa aplicam prevederile noii Legi, la momentul stabilirii efective a cadrului legal de aplicare a 
acesteia. 

Asa cum spuneam la preluarea mandatului, una din prioritati a fost asigurarea celor mai eficiente 
metode de procurare a materiei prime pentru SNN, prioritatea fiind asigurarea in permanenta a 
tuturor conditiilor si indeplinirea 100% a functiilor de securitate nucleara in procesele de operare 
si productie ale SNN, fie ca vorbim de productie de fascicule de combustibil, fie ca vorbim de 
productie de energie. Pe de alta parte, fiind unul dintre putinele state care opereaza nuclear si care 
detin capacitati integrate in acest sens, am avut in vedere si mentinerea activa a CNU, crearea unei 
baze de crestere si ulterior dezvoltarea acestei baze de catre CNU.  

 

Sectiunea 2: 

Conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare, cota de impozitare standard aplicabila 
veniturilor din dividende este de 5% din suma bruta a dividendelor, exceptiile referitoare la 
neimpozitarea veniturilor din dividende fiind prevazute distinct. De asemenea, actionarii 
nerezidenti pot  beneficia de o cota diferita de impozitare mai favorabila, in conformitate cu 



prevederile Codului Fiscal si a conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania 
si statul de rezidenta al actionarului respectiv, pe baza certificatului de rezidenta fiscala valabil 
depus de actionarul nerezident. 
 
Actionarii nerezidenti, care au cont deschis la Participanti (Broker/Banca Custode), si respectiv 
cei care nu au cont deschis la Participanti (respectiv cei care aleg metodele de la punctele 2 
si 3) care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri 
incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta trebuie sa transmita sau sa depuna, fie prin 
intermediul Participantului in cazul in care au cont deschis la Participant, fie direct, in cazul in care 
nu au cont deschis la Participant, la sediul SN Nuclearelectrica S.A., din strada Polona, nr. 65, 
sector 1, Bucuresti, cod postal 010494, in atentia Departamentului Comunicare si Relatii cu 
Investitorii, pana la data de 14.06.2019 inclusiv, certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care 
are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, 
apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata, precum si detalii de 
contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala. Daca in urma 
verificarii certificatului de rezidenta fiscala si a prevederilor conventiei de evitare a dublei 
impuneri rezulta ca se poate aplica cota mai favorabila prevazuta in conventia de evitare de dublei 
impuneri, atunci la data platii, 28.06.2019, actionarii in cauza vor primi dividendele nete cu 
aplicarea acelei cote. In caz contrar, se va aplica cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal 
din Romania. 
 

Sectiunea 3:  

a) Situatia pozitiei financiare  
Indicator  

[mii RON] 

 

 

Active imobilizate 6.511.655 6.671.436 

Active circulante 2.505.877 2.194.769 

Total Active 9.017.532 8.866.205 

Capitaluri proprii 7.398.416 7.179.131 

Total Datorii, din care: 1.619.116 1.687.074 

Datorii pe termen lung 1.089.505 1.112.870 

Datorii pe termen scurt 529.611 564.204 

Total Capitaluri proprii si 
Datorii 

9.017.532 8.866.205 

 

b) Situatia contului de profit si pierdere si a rezultatului global  



Indicator  

[mii RON] 
  

Venituri din exploatare 678.007 571.008 

Cheltuieli din exploatare (391.786) (370.776) 

Profit din exploatare 286.221 200.232 

Venituri financiare 14.306 25.268 

Cheltuieli financiare (31.785) (5.329) 

(Cheltuieli)/Venituri financiare nete (17.479) 19.939 

Profit inainte de impozitul pe profit 268.742 220.171 

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta (49.457) (43.173) 

Profitul perioadei 219.285 176.998 

Alte elemente ale rezultatului global - - 

Rezultatul global 219.285 176.998 

Rezultatul de baza pe actiune 
(RON/actiune) 

0,73 0,59 

Rezultatul diluat pe actiune 
(RON/actiune) 

0,73 0,59 

 

 

 

















































FORMULARE 
 

1 
 

FORMULARUL NR. 1 
OPERATOR ECONOMIC 
……………………………  
(denumirea) 

 
DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea / încadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, astfel 
cum acestea sunt descrise la art. 73  alin 1 lit. d) si e) din Legea 99/2016 

 
 Subsemnatul,............................... reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea 
operatorului economic) în calitate de ofertant pentru achizitia de .............................................. (se insereaza 
denumirea serviciilor/codul CPV), la data de .............(se insereaza data), organizata de către S.N. 
Nuclearelectrica SA, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedură şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, următoarele: 
 

a) Am  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 entităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire 

NU                            DA (**) 
 

b) Am 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 entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire 
 NU                            DA (**) 
 

De asemenea declar ca nu voi nominaliza 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 entităţii contractante.  
 

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

 

(*) 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. 
(**) In cazul in care se bifeaza DA, se vor preciza numele / functiile persoanelor aflate in situatia potential 
generatoare de conflict de interese si se va descrie pe scurt situatia. 
 

În vederea completării acestei declaraţii, precizăm ca persoanele cu funcţii de decizie în cadrul entităţii 
contractante sunt următoarele: 
 
Cosmin Ghiță – Director General 
Dan Laurentiu Tudor – Director General Adjunct 



FORMULARE 
 

2 
 

Adrian Dumitriu – Director Financiar 
Mihai-Dan Gheorghievici – Inlocuitor de drept Director Financiar 
Laura Constantin – Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste 
Tudor George Codrut – Inlocuitor de drept Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste 
Vlad Chiripus – Sef Departament Avizare Legalitate Documente 
Cristina Bacaintan – Inlocuitor principal Sef Departament Avizare Legalitate Documente 
Iuliana Cormos – Inlocuitor subsidiar Consilier Juridic Principal 
Cristina Nazarevscky – Sef Departament Achizitii 
Dana Banea – Inlocuitor de drept Sef Departament Achizitii 
Razvan Sandu – Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari 
Stella Ciulcov – Economist Specialist Birou Achizitii Servicii si Lucrari 
Valentina Dinu – Sef Departament Comunicare si Relatii cu Investitorii 
Lavinia Rizea – Specialist Relatii Publice 
 
 
Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
.......................................  
(semnatura autorizată) 
  



FORMULARE 
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FORMULARUL NR. 2 
......................................... 
 (denumire/oferte ofertant) 

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

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestam Servicii de traducere 
si retroversiune pentru o perioada de 12 luni pentru un pret maximal de ........................... Lei, la care 
se adaugă TVA în valoare de ............... Lei, la care se adaugă TVA. 

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem serviciile cât mai 
curând posibil după semnarea contractului şi să finalizam serviciilor in conformitate cu termenele stabilite 
in caiuetul de sarcini. 

 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de _____ (minim 30) zile, (durata în 
litere şi cifre)  respectiv până la data de (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în in procent de 10 % din valoarea contractului fara TVA. 
Modalitatea de constituire va in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din HG nr. 394/2016 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 
în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 
primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)  



FORMULARE 
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Anexa la Formular nr. 2 

......................................... 
 (denumire/oferte ofertant) 
 

CENTRALIZATORUL DE PRETURI 

 

Limba Traducere 
revizuita in regim 

normal  
(Lei fara TVA/pag.) 

Traducere revizuita 
in regim de urgenta 
(Lei fara TVA/pag.) 

Tarif pentru servicii de 
legalizare notariala a 
traducerii, la cerere 
(Lei fara TVA/pag.) 

Engleza → Romana     
Romana → Engleza    
Franceza → Romana    
Romana → Franceza    
Chineza → Romana    
Romana → Chineza    
Rusa → Romana     
Romana → Rusa    

  

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL NR. 3 

OFERTANT 

.......................... 
(denumirea/numele) 

INFORMATII 
Contractelor similare realizate in ultimiii trei ani 

 
Subsemnatul _________________________, in calitate de reprezentant al .......................................... 
                                                                                          (denumirea operatorului economic)  
declar pe propria raspundere ca in ultimii trei ani am indeplinit urmatoarele contracte: 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul detaliat 
al contractului 

Beneficiarul Valoarea 
contractului 

Perioada de 
prestare 

Domeniul 
contractului, din 

care sa reiasa 
elementele de 

indeplinire a cerintei 
de calificare 

      
      
      
      
      
      
      

 
 

Operator economic, 
………………………… 

(semnatura autorizata ) 
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FORMULARUL NR. 4 

OFERTANT 

.......................... 
 (denumirea/numele) 
 
 

INFORMATII 
Lista personalului responsabil pentru prestarea serviciilor 

 
Subsemnatul _________________________, in calitate de reprezentant al .......................................... 
                                                                                          (denumirea operatorului economic)  
declar pe propria rãspundere ca pentru realizarea .............................................. (se insereaza denumirea 
serviciilor) voi folosi urmatorul personal: 
 

Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele 

Atestat de 
traducator 
specializat 

Limba 
(se va specifica una din variante: 
chineza / franceza / rusa / engleza)  

Date succinte privind 
indeplinirea cerintelor cu 
privire la experienta 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
                                              Operator economic, 

                                                                                                                                       ………………… 
(semnatura autorizata) 
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