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Servicii de efectuare a unui sondaj de opinie publica reprczentantiv la nivel national si analiza datelor. 

2. OBIECTUL ACHJZITIEI 

Realizarea unui sondaj de opinie publica la nivel national cu privire la graclul de informare al populatiei 
si acceptanta a energiei nucleare in Romania, analiza de elate cantitative si ca litative, fonnulare de 
concluzi i. 

3. CANTITATE 
NIA 

4. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA 

Sondajul de opinie va fi realizat pe un esantion reprezentativ la nivel national ( 1.500 responclenti). 
Chestionantl va fi furni zat de Achizitor si discutat cu Prestatontl. 
Mctoda de aplicare: minim 60% chestionare aplicate fata in fata, maxim 40% aplicate telefonic. 
Marja de eroare: sub 2,5% 
Elaborarea esantionului va tine cont de criteri i socio-demografice: gen, medi u de rezidenta, categorii 
de va rs ta ( 18-34, 3 5 - 54 si 5 5+ ), zone istorice, venit, categorie profesionala, nivel de eclucatie 
Sondajul va aborda unnatoarele subiecte: 

o cleterminarea nivelului de infonnare a populatiei despre energia nucleara; 
o cunoasterea brandului Nuclearelectrica; 
o gradul de acceptanta a energiei nucleare; 
o atitudinea fata de proiectul "CNE Cernavoda - Un itatile 3 si 4" 
o atituclinea fata de prelungirea perioaclei de viata a Unitatii I, depozitarea deseurilor 

radioactive, elemente de secmitate nucleara; 
o testarea de mesaje cheie in vederea identificarii rezonantei publicului cu fiecare dintre 

ele 
o determinarea gradului de incredere in activitatea companiei, perfonnanta si proiectele 

sale; 
o perceptia riscului legat de accasta smsa de energie; 
o surse de infonnare utili zate de catre public. 

Etapele prcstarii serviciilor: 
Serviciile de realizare a sondajului de opm1e vor cuprinde toate etapele referitoare la colectarea, 
introclucerea si analizarea datelor si anume: 

r DJ\-00-01/03 rev.0 



• Testare chestionar pe grup restrans 
• Elaborare esantion si pas statistic pcntru aplicarea in teren 
• Pregatire materialelor pentru aplicarea chestionarului in teren 
• Instruirea operatorilor 
• Culegerea datelor si verificarea autenticitatii (telefoane pentru confinnare) 
• lntroducerea raspunsurilor si codificarea !or 
• Procesare si analiza date 
• lntocmirea raportului de cercetare si prezentarea acestuia Beneficiarului 

Ccrintc privind aplicarea chestionarului in teren: 
• Chestionarul va ft aplicat doar persoanclor identificate prin metoda pasului statistic stabilit. 
• Revenirea la domiciliu sau telefonic in caz de absenta a respondentului va fi de 3 ori, inainte de 

selectarea unei alte persoane din grupul respectiv de respondenti. 
• Prestatorul va verifica in mod aleatoriu veridicitatea chestionarelor completate prin contactarea 

telefonica a respondentilor pentru confirmare. 
• Costurile asociate deplasarii operatorilor in teren vor ft suportate de catre Prestator. 

Cerinte privind analiza datelor si reclactarea raportnlui de cercetare: 
• Datele vor fi analizate cumulativ si, separat, distribuite pe datele socio-demografice solicitate 

(gen, mediu de rezidenta, categorii de varsta (18-34, 35 - 54 si 55+), zone istorice, venit, 
categorie profesionala, nivel de educatie) 

• Raportul de cercctare va contine urmatoarele informatii: 
o Prezcntarea esantionului si a pasului statistic utilizat 
o Precizarea procentului de chestionare aplicate fata in fata si chestionare aplicate 

telefonic (nu mai putin de 60% fata in fata si 40% telefonic) 
o Analiza cantitativa si distributia pe criteriile socio-demografice pentrn toate intrebarile 

prezentata sub forma de grafice. Graficele vor contine valorile nominale precum si 
procentele aferente din csantion. 

o Prezentarea intcrvalului de incredere pentru fiecare item, cu exceptia intrebarilor de 
identificare 

o La intrebarile referitoare la nivelul de infonnare al publicului, raspunsurile vor ft 
cuauntificate in functie de valoarea "adevar"-"fals 11 in "public infonnat" - ''public 
neinfonnat" 

o Analiza calitativa a rezultatelor sondajului 
Prestatorul va pune la dispozitia clientului baza de date cu raspunsurile la intrebari in format 
compatibil cu programul MS Office Excel 
Prezentarea rezultatelor va ft realizata in MS Office Power Point si va contine toate informatiile 
anterior 1nentionate 
La cererea Achizitornlui, Prestatornl va realiza analize crosstab, testul t si alte analize. 

Cerinte de calificare: 
Sa ft realizat minim 3 sondaje de opinie publica la nivel national (se va prezenta lista contractelor din 
ultimii 3 ani) 
Sa prezinta cle putin I recomandare de la o alta companie pentru care a realizat un sondaj de opinie 
publica la nivel national 
Sa fie membru ESOMAR 

5. TERMEN DE LIVRARE I DURA TA DE EXECUTIE 

Termen de prestare a serviciilor: 6 saptamani de la semnarea contractului 
Termene estimative: 

Elaborarea chestionarnlui - 5 zile 
Testarea preliminara a chestionarului pe un esantion nereprezentativ pentru detectarea 
cventualelor erori ale instrumentului- 3 zile 
Aplicare chestionar in teren pentrn culegerea de date - 3 saptamani 
lntroducerea date in program de prelucrare statistica - 5 zile 
Analiza bazei de date crosstable pe itemi relevanti - 5 zile 
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o Analiza publicului cu potential de crestere al favorabilitatii- distributia raspunsurilor pentru 
temele analizate pe nivel de favorabilitate, regiuni istorice, categorii socio-profesionale, varsta, 
sex. 

o Analiza comparative a evolutiei 2016-2018 (informare si percept ii asupra energiei nucleare, 
Unitatilor 3 si 4) 

o Teme de actualitate (tema companiilor de stat, listare la bursa, management privat) 
o Perceptia asupra companiei si managementului companiei (favorabilitate si directii de 
adm in istrare ). 

o Testarea eficientei mesajelor actuale ale companiei si a celor potentiale cu impact asupra 
publicului 
Realizare raport final al cercetarii - 3 zile 

6. CERINTE/ PRESCRIPTII/ STANDARDE APLICABILE PENTRU PROIECTARE, 
EXECUTIE SI TESTE DE FUNCTIONARE 

Ncaplicabil 

7. DOCUMENTATIE INSOTITOARE 

Raportul final de analiza a datelor colectate va fi insotit de baza de date in format compatibil MS Office Excel. 
Raportul final va fi prezcntat in format MS Office Power Point. Pentru fiecare item din chestionar compatibil, 
raportul final va include si comparatia evolutiei 2016-2018. 

8, DATE DE INTERFATA 

Neaplicabil 

9. CERINTE DE TEST ARE SI FIABILITATE 

lnainte de aplicarea in teren, chestionarul va fi testat pe un esantion nereprezentativ (un focus grup) pcntru 
detectarea eventualelor erori ale instrumentului. Sedinta de focus grup va fi filmata si pusa la dispozitia SNN. 
Nu sc accepta aplicarea chestionarului SNN in format omnibus. 

10.GARANTII 

Neaplicabil 

11.1. CERINTE DE ASIGURARE A CALITATII 

Neaplicabil 

11.2. CERINTE DE SECURITA TE CIBERNETICA 

Neaplicabil 
12. REGLEMENTAJU OBLIGATORII IN DOMENII PRECUM CEL AL MEDIULUI, CEL 

SOCIAL, CEL AL RELATIILOR DE MUNCA, SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI 
PREVENIREA INCENDIILOR CARE TREBUIE RESPECTATE PE PARCURSUL EXECUTIEI 
CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SECTORIALA 

Neaplicabil 

13. CONDITII DE ACCES 

Neaplicabil 

14. CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI FACTORII DE EVALUARE UTILIZATI 
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Cel mai bun raport calitate - pre\ 

Factor evaluare Pondere Justificarc Algoritmul de calcul 

(1) (2) (3) (4) 

Fl 60 % Utilizarea ejicienta a resurselor Ofer/a cu pretul eel 
Pref (60 ptlllCfe) jimmciare ale SNN 111ai scazut Pre I min 

primeste 60 p1111cte 
Pe11tm celelalte 
oferte: 
Pl (i) = (Prefm;n I 
Prefofff1e1 (i)) X 60 

F2 40 % Asigurarea 1111ei nivel inalt de calitate in Ofer/a cu eel n1ai 
Ex1Je1·ie11ta in realizarea (40 p1111Cfe) prestarea serviciilor, bazat pe experie11ta 111are 11lllll(ll' de 
de so11daje de opi11ie practica, capacitate de rmaliza, si11teza sondqje 11atio11ale 
pub/ica si core la re i11for111atii, rea/izare de Nm ax, ]Jrilneste 

i11 tercomparari. Seriozitatea in Pmax=40 puncte 
completarea ell estiona rel or de catre Oferte/e cu 11w11ar de 
operatorii de teren este ese11tiala pe11tr11 so11daje 11atio11al N(i) 
corectit 11di11ea rezultatelor, dome11i11l primesc p1111ctaj11l 
nuclear jii11d 1111111 p11ti11 Cll/IOSCI/( P2(i) = (Ni I Nmax) x 
p11blic11l11i larg, Cl/ 1111 gmd inalt de 40 pu11cte 
tel111icitate. 
Nota: E.\]Jerie11ta minima i11 realizarea 
de somlaje de opinie publica 
repreze11 tau tive la 11ivel 11atio11al -
minim 3 sondaje 11atio11ale. Ofertele cu 
o experie11ta i11 do111e11i11 mai mica de 3 
sotulaje 11atio11ale 1111 1•or fl luate in 
co11siderare. Se V(I (1112~'\:{l mi11i111 0 

recomamlare de la 0 alt a C0/11/J(lllie 

pe11tr11 care a realizat 1111 sondaj de 
a/Jinie vublica la nivel 11atio11al. 

100% 
(] 00 /Jll/IC(e) 

15. CERINTE DE AMBALARE, MARCARE, ETICHETARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, 
MANIPULARE 

Neaplicabil 

16. CERINTE DE RECEPTIE 

Receptia serviciilor se va realiza la momentul predarii livrabilelor pc baza semnarii unui proces verbal. 
Livrabile: 

Raportul de cercetare care include comparatia cu rezultatele sondajului din 2016 (pus la dispozitie de 
SNN) 
Baza de date compatibila Excel cu toate raspunsurile la itemii din chestionar 

17. LIMBA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, A OFERTEI, A CONTRACTULUI SI A 
DOCUMENTELOR AFERENTE 

Limba romana 
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18. CERINTE DE ADMINISTRARE A CONTRACTULUI 

Plata se va face in termen de 30 de zile de la incheierea procesului verbal de receptie a livrabilelor. 

19. ASIGURAREA PRODUSULUI SAU LUCRARII PE DURATA F ABRICA TIEI, 
TRANSPORTULUI SAU EXECUTIEI 

Neaplicabil 

20. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE 

20.1. Instrumcntele si rezultatele sondajului de opinie publica national (raport, elate culese in format 
brut, elate comparative, recomandari si concluzii, chestionarul) vor apartine in exclusivitate SNN clupa 
finalizarea si receptia lor. Prestatorul nu va putea utiliza informatiile primite de la SNN pe perioacla 
derularii contractului in alte scopuri clecat cele legate de incleplinirea contractului si nu le va clivulga 
catre terti. 

20.2 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acorclul scris al celeilalte parti: 
a) de a face cunoscut contractul sau orice preveclere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane 

implicate in indeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informatiile si clocumentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a 

contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 

Dczvaluirea oricarei informatii fata de persoanelc implicate in indeplinirea contractului se va face 
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului. 
0 parte contractanti\ va fi exonerati\ de ri\spunderea pentru dezvi\luirea de informatii referitoare la 
contract dad\ : 

a) informatia era cunoscuti\ partii contractante lnainte ca ea si\ fie primiti\ de la cealalti\ parte 
contractanti\ sau: 

b) in formatia a fost clezvi\luiti\ clupi\ ce a fost obtinut acorclul scris al celei lalte parti contractante pentru 
asemenea clezvi\luire sau: 

c) partea contractanta a fost obligati\ In mod legal sa faca aceasti\ clezvaluire. 

21. TRANSFERUL DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA 

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentelor rezultate in urma realizarii serviciilor de sonclaj 
de opinie publica la nivel national sunt transferate Beneficiarului la momentul semnarii procesului verbal 
de receptie. 

22. SEMNATURI/AVIZE 

INTOCMIT 

Specialist rel ati~lice 
Lavinia Rizea 0 

F DA-00-01103 rev.O 

AVIZAT 

ent Comunicare si Relatii cu 



 
1 

Contract sectorial de servicii 
 
Preambul 
 
În temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, s-a încheiat prezentul contract sectorial de 
servicii intre : 

 
1. Părţile contractante 
 
SOCIETATEA NAȚIONALĂ „NUCLEARELECTRICA” S.A. (SNN), cu sediul în Bucureşti, Str. 
Polonă nr. 65, sector 1, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00, înregistrată la Oficiul Național  
Registrul Comerțului sub nr. J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 
10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO 94 RNCB 0072 0497 1852 
0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1 București, reprezentată legal prin Cosmin Ghita - Director 
General și Adrian Dumitriu - Director Financiar, în calitate de Achizitor, pe de o parte 
 

 
şi  
 

………………………….., cu sediul în ............................, Str. ............................., telefon/fax 
....................., înregistrată la Oficiul Național Registrul Comerțului sub nr. ..............................., Cod 
unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) ................................, Cod de înregistrare fiscală 
(CIF) RO................................., cod IBAN ......................................., deschis la ................................., 
reprezentată legal prin ........................... (numele si functia), în calitate de Prestator, pe de altă parte, 
 
denumite în continuare “părţile” 
 
2. Definiţii 
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract – prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) Achizitor şi Prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii – activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 
e) forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, imprevizibilă, 
absolut invincibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. 
f) Date cu caracter personal – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila 
(„persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct 
sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de 
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, 
proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 
g) Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi 
colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt 
mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. 
h) Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal - o incalcare a securitatii care duce, in mod 
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu 
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caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la 
acestea. 
i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul „zi”sau „zile” sau orice referire la „zile” reprezintă zile calendaristice, dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze „Servicii pentru realizarea unui sondaj de opinie publică la 
nivel national cu privire la gradul de informare al populatiei si acceptanta a energiei nucleare in 
Romania („Sondajul”), precum si analiza de date cantitative si calitative si formularea de 
concluzii”, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
(2) Sondajul va fi realizat pe un esantion reprezentativ la nivel national, de 1.500 respondenti, si va 
aborda urmatoarele subiecte: 

 determinarea nivelului de informare al populatiei despre energia nucleara; 
 cunoasterea brandului Nuclearelectrica; 
 gradul de acceptanta a energiei nucleare; 
 atitudinea fata de proiectul “CNE Cernavoda – Unitatile 3 si 4”  
 atitudinea fata de prelungirea perioadei de viata a Unitatii 1, depozitarea deseurilor radioactive, 

elemente de securitate nucleara; 
 testarea de mesaje cheie in vederea identificarii rezonantei publicului cu fiecare dintre ele 
 determinarea gradului de incredere in activitatea companiei, performanta si proiectele sale; 
 perceptia riscului legat de aceasta sursa de energie; 
 surse de informare utilizate de catre public.  

(3) Serviciile vor cuprinde toate etapele referitoare la colectarea, introducerea si analizarea datelor 
dupa cum urmeaza: 

- Testare chestionar pe grup restrans; 
- Elaborare esantion si pas statistic pentru aplicarea in teren; 
- Pregatirea materialelor pentru aplicarea chestionarului in teren; 
- Instruirea operatorilor; 
- Culegerea datelor si verificarea autenticitatii (telefoane pentru confirmare); 
- Introducerea raspunsurilor si codificarea lor; 
- Procesare si analiza date; 
- Intocmirea raportului de cercetare si prezentarea acestuia Achizitorului. 

4.2 Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, în 
conformitate cu obligaţiile asumate la art. 8.3. 
4.3 (1) Preţul contractului este de ...........lei, la care se adauga cota legala de TVA. 
(2) Prețul contractului este ferm în lei și nu se va putea modifica sau ajusta pe toata durata de derulare 
a contractului. 
4.4 Clauze speciale referitoare la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA). 
(1) În cazul în care, pe perioada de derulare a contractului, Prestatorul este declarat inactiv de către 
autoritățile competente, fiind înscris în Registrul contribuabililor inactivi / reactivați, iar contractul se 
derulează și după data înscrierii în registru, Achizitorul va plăti Prestatorului sumele datorate 
contractual din care va deduce următoarele sume: 

a) taxa pe valoarea adăugată corespunzătoare bazei impozabile și pentru care Achizitorul nu își 
poate exercita dreptul de deducere pe perioada inactivității Prestatorului; 

b) o sumă egală cu efectul nedeductibilității cheltuielilor aferente achizițiilor de la Prestator, care 
se va determina prin înmulțirea cotei de impozit pe profit, conform Codului Fiscal, cu baza 
impozabilă, respectiv valoarea achiziției de la Prestator. 
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(2) În cazul în care, pe perioada de derulare a contractului, Prestatorului plătitor de TVA i se anulează 
înregistrarea în scopuri de TVA de către autoritățile competente și este înscris în Registrul persoanelor 
impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, iar contractul se derulează și după 
data înscrierii în registru, Achizitorul va plăti Prestatorului doar contravaloarea serviciilor prestate, 
fără TVA, urmând ca taxa pe valoarea adăugată să fie suportată de către Prestator, deoarece 
Achizitorul nu își poate exercita dreptul de deducere în această perioadă. 
În situația în care ulterior anulării înregistrării în scopuri de TVA, Prestatorul redobândește codul de 
TVA, inclusiv pe perioada anulării anterioare a înregistrării în scopuri de TVA, Achizitorul va plăti 
Prestatorului suma TVA din facturile primite pe perioada în care acesta avea codul de TVA anulat, cu 
condiția ca Prestatorul să refacă facturile din perioada respectivă, așa cum este prevăzut de Codul 
Fiscal. 
 
5. Durata contractului 
5.1 Durata prezentului contract este de 3 luni, începând de la data semnării lui de către ambele părţi. 
5.2 Prezentul contract va continua să își producă efectele și după expirarea duratei menționate la art. 
5.1 cu privire la acele drepturi și obligații ale părților, născute în perioada de valabilitate a 
contractului, dar ale căror termene de executare/aducere la îndeplinire/exercitare/de valabilitate se 
împlinesc, indiferent de motiv, după expirarea duratei menționate la art. 5.1. Astfel, prezentul contract 
își va produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor reciproce ale părților contractante, chiar 
dacă îndeplinirea acestor obligații survine după expirarea duratei menționate la art. 5.1 sau obligațiile 
asumate prin contract nu sunt executate potrivit graficului de execuție, indiferent de motiv. 
 
6. Documentele contractului 
6.1  Documentele contractului sunt: 
a) prezentul text de contract 
b) Caietul de sarcini         - Anexa # 1 
c) Oferta ..................         - Anexa # 2 
d) Acordul de confidentialitate       - Anexa # 3 
e) acte adiționale, dacă există. 
6.2 În cazul apariției de nepotriviri între documentele contractului, ordinea de prevalență este: 
 - acte adiționale mai noi în favoarea celor mai vechi; 
 - acte adiționale în favoarea contractului; 
 - contractul în favoarea caietului de sarcini; 
 - caietului de sarcini în favoarea propunerii tehnice. 
 
7. Obligaţiile principale ale Prestatorului 
7.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în conformitate 
cu cerințele din caietul de sarcini, Anexa # 1 și cu oferta sa, Anexa # 2 la contract. 
(2) Prestatorul garanteaza ca serviciile prestate sunt efectuate cu profesionalism, promptitudine si in 
conformitate cu cerințele Achizitorului. 
7.2. Prestatorul va avea obligația să respecte termenele mentionate la pct. 5 din caietul de sarcini si sa 
predea Achizitorului Raportul final de analiza a datelor colectate in termen de 6 saptamani de la 
semnarea contractului. Raportul final va include si o analiza comparativa cu rezultatele sondajului 
realizat in anul 2016, pentru fiecare item din chestionar compatibil. Rezultatele sondajului din 2016 
vor fi puse la dispozitie de catre Achizitor.  
7.3 (1) Prestatorul se obliga sa realizeze Sondajul pe un esantion reprezentantiv la nivel national de cel 
putin 1.500 de respondenti. La elaborarea eșantionului se va tine cont de criterii socio-demografice 
cum ar fi: gen, mediu de rezidenta, categorii de varsta (18-34, 35-54 si 55+), zone istorice, venit, 
categorie profesionala, nivel de educatie. 
(2) Metoda de aplicare utilizata va fi: minim 60% chestionare aplicate fata in fata si maxim 40% 
aplicate telefonic. Marja de eroare acceptata va fi de maxim 2,5%. 
(3) Prestatorul va respecta urmatoarele cerinte privind aplicarea chestionarului in teren: 
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 Chestionarul va fi aplicat doar persoanelor identificate prin metoda pasului statistic stabilit; 
 Revenirea la domiciliu sau telefonic in caz de absenta a respondentului va fi de 3 ori, 

inainte de selectarea unei alte persoane din grupul respectiv de respondenti; 
 Prestatorul va verifica in mod aleatoriu veridicitatea chestionarelor completate prin 

contactarea telefonica a respondentilor pentru confirmare; 
 Costurile asociate deplasarii operatorilor in teren vor fi suportate de catre Prestator si vor fi 

incluse in pretul contractului. 
7.4 (1) Prestatorul va transmite către Achizitor Raportul final care va cuprinde, dar fara a se limita la: 

 Prezentarea esantionului si a pasului statistic utilizat; 
 Precizarea procentului de chestionare aplicate fata in fata si chestionare aplicate telefonic, 

cu respectarea prevederilor art. 7.3 alin. (2); 
 Analiza cantitativa si distributia pe criteriile socio-demografice pentru toate intrebarile 

prezentate, sub forma de grafice. Graficele vor contine valorile nominale precum si 
procentele aferente din esantion; 

 Prezentarea intervalului de incredere pentru fiecare item, cu exceptia intrebarilor de 
identificare; 

 La intrebarile referitoare la nivelul de informare al publicului, raspunsurile vor fi 
cuntificate in functie de valoarea “adevar”-“fals” in “public informat”-“public neinformat”; 

 Analiza cantitativa a rezultatului sondajului; 
 Analiza comparativa mentionata la art. 7.2.  

(2) Prestatorul va pune la dispozitia Achizitorului baza de date cu raspunsurile la intrebari in format 
compatibil cu programul MS Office Excel. 
(3) Raportul final va fi prezentat in format MS Office Power Point. 
7.5  Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

(i) 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 legătură cu serviciile prestate, şi 

(ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente paragrafului (i) de mai sus, 
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către Achizitor. 

 
8. Obligaţiile principale ale Achizitorului 
8.1 Achizitorul are obligația să transmită electronic Prestatorului, odata cu sau imediat dupa semnarea 
contractului, modelul de chestionar, în format editabil. Forma finala a chestionarului se va stabili de 
comun acord intre reprezentantii celor doua Parti.  
8.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în conformitate cu termenele si condiţiile 
prevăzute la art. 13. 
8.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul pentru serviciile prestate în termen de 30 zile de la 
primirea facturii în original de la Prestator, factură ce va fi emisă după finalizarea serviciilor și 
încheierea Procesului Verbal de Recepție a Serviciilor (PVRS) mentionat la art. 13. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1 În cazul în care, din culpa sa exclusivă, Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin 
contract, atunci Achizitorul are dreptul de a calcula și reține, ca penalități, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală de 0,05% pe zi de întârziere, din prețul obligaţiilor neefectuate, până la îndeplinirea 
efectivă a obligațiilor. 
9.2 În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată a facturilor în termenul convenit la 
art. 8.3, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,05% pe zi de întârziere din plata neefectuată, până la data plăţii efective, dar nu mai 
mult decat valoarea debitului. 
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9.3 La constatarea nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
partea lezată emite o notificare scrisă celeilalte părţi cu privire la obligaţia nerespectată sau îndeplinită 
defectuos și acordă un termen de remediere care de regulă nu poate depăși 7 zile lucratoare. În cazul în 
care partea în culpă nu reuşeşte să-și îndeplinească obligaţia în termenul acordat prin notificare, partea 
lezată va avea dreptul să rezilieze contractul, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără vreo altă 
formalitate prealabilă. Rezilierea va deveni efectivă după împlinirea unui termen de 7 zile lucratoare 
calculat începând cu prima zi următoare termenului acordat pentru remediere şi va da dreptul părţii 
lezate de a pretinde plata de daune-interese. 
 
10. Alte responsabilitati ale Prestatorului 
10.1 (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu oferta sa si cu cerintele din 
caietul de sarcini. 
(2) Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, 
cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata executarii obligatiilor asumate prin contract. 
10.2 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
10.3 Pentru prestarea serviciilor, Prestatorul va nominaliza o persoana coordonatoare pentru a asigura 
interfata cu reprezentantii Achizitorului  
 
11. Alte responsabilitati ale Achizitorului 
11.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le-a cerut in oferta si pe care Partile le considera necesare pentru indeplinirea contractului.  
11.2 Achizitorul are dreptul de a controla, oricand considera necesar, modul in care Prestatorul isi 
desfasoara activitatea care face obiectul prezentului contract. 
 
12. Confidențialitate. Proprietate intelectuală 
12.1 (1) O parte contractantă nu are dreptul fără acordul scris al celeilalte părți: 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane 
implicate în îndeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale. 
(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 
confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 
12.2 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la 
contract dacă: 
a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte; sau 
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți pentru asemenea 
dezvăluire; sau 
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 
12.3 (1) Documentele fizice sau electronice realizate de Prestator in baza prezentului contract apartin 
in exclusivitate Achizitorului. Prestatorul nu va putea utiliza informatiile primite de la Achizitor in alte 
scopuri decat cele legate de indeplinirea contractului si nu le va divulga catre terti. 
(2) Prestatorul nu va comunica unei terțe părţi datele și/sau informațiile primite de la Achizitor, nu 
le va publica pe niciun suport şi canal media, nu le va comunica subcontractorilor sau altor parteneri 
de afaceri. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor și informațiilor puse la 
dispoziție Prestatorului de către Achizitor în baza prezentului contract, precum și asupra produselor 
finite realizate de Prestator în baza prezentului contract, aparțin în exclusivitate Achizitorului. 
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(3) Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentelor si informatiilor rezultate in urma 
realizarii serviciilor din prezentul contract vor fi transferate integral Achizitorului la momentul 
semnarii procesului-verbal de receptie a tuturor livrabilelor ce decurg din prezentul contract. 
 
13. Recepţie şi verificări 
13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
cu cerintele din Caietul de Sarcini, Anexa # 1 şi cu oferta depusă, Anexa # 2 la contract. 
13.2 Verificările vor fi efectuate de către Achizitor prin reprezentanții săi împuterniciţi, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris 
Prestatorului identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
13.3 (1) Receptia serviciilor se va realiza in termen de 3 zile lucratoare de la momentul predarii de 
catre Prestator a Raportului final mentionat la art. 7.4 (1), inclusiv a bazei de date mentionata la art. 
7.4 (2), si se va concretiza prin emiterea unui Proces Verbal de Recepție a Serviciilor (PVRS). 
(2) PVRS semnat de reprezentanții ambelor părți fără observații va sta la baza plății facturii 
Prestatorului de către Achizitor. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 Prestatorul are obligația de a respecta termenul de 6 saptamani prevăzut la art. 7.2 din contract, 
precum si orice alte termene stabilite cu Achizitorul. 
14.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, din motive obiective, Prestatorul nu poate respecta 
termenul convenit, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, în scris, Achizitorului. 
Modificarea termenelor convenite în prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al 
Achizitorului, printr-un act aditional la contract. 
14.3 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o decalare a termenului de prestare sau a 
cazului de forță majoră, orice întârziere în îndeplinirea contractului din culpa exclusivă a Prestatorului 
da dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului conform art. 9.1. 
 
15. Forţa majoră 
15.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
15.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
15.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
15.4 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. 
15.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
15.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
16. Soluţionarea litigiilor 
16.1 Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau divergenţă care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
16.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca neintelegerea sau divergenta 
contractuala să se soluţioneze de către instanțele competente material de la sediul Achizitorului, în 
condiţiile şi potrivit procedurilor reglementate de legislaţia în vigoare. 
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17. Limba care guvernează contractul 
17.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
18. Comunicări 
18.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
 
19. Legea aplicabilă contractului 
19.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
19.2 Toate prevederile prezentului contract se completează și se interpretează conform prevederilor 
Codului Civil și a legilor aplicabile din România. Clauzele contractuale sunt obligatorii pentru părțile 
contractante. 
19.3 Dacă pe parcursul derulării contractului apar modificări legislative a căror implementare este 
imperativ impusă prin respectivele modificări legislative, modificări ce afectează clauzele 
contractuale, părțile vor conveni prin Act Adițional amendarea acestora. 
19.4 În orice situație, prevederile legale imperative prevalează clauzelor contractuale. 
19.5. Prin semnarea prezentului contract, părţile confirmă faptul că au luat la cunoştinţă, au înţeles pe 
deplin şi acceptă în mod expres toate prevederile acestuia. 
 
20. Derulare contract 
20.1 Prezentul contract se deruleaza de catre Departamentul de Comunicare si Relatii cu Investitorii 
(DCRI) din cadrul SNN Executiv. 
20.2 Facturile se vor emite pe numele S.N. Nuclearelectrica SA si se transmit in original la registratura 
SNN. 
20.3 Receptia serviciilor si autorizarea platilor se va realiza da catre DCRI. 
 
21. Protectia Datelor cu caracter personal 
21.1 Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu Contractul, fiecare Parte se 
obliga sa se conformeze legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv 
Regulamentului nr. 679/2016 si oricaror norme general obligatorii adoptate in legatura cu protectia 
datelor cu caracter personal. 
21.2. Achizitorul si, daca este cazul, Prestatorul, sunt operatori de date cu caracter personal si vor 
stabili fiecare scopurile pentru care datele pot fi prelucrate si modul in care vor fi prelucrate datele 
personale ale persoanelor vizate. 
21.3 Fiecare Parte solicita celeilalte Parti numai datele cu caracter personal necesare incheierii, 
executarii si incetarii Contractului si, in masura in care exista alt scop pentru care solicita datele cu 
caracter personal, va justifica aceasta solicitare furnizand informatiile impuse de legislatia aplicabila, 
respectiv de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau de orice articol sau norma care 
inlocuieste sau completeaza aceste prevederi. 
21.4. Fiecare Parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cealalta Parte doar pe durata 
executarii contractului in scopul acestei executari si, ulterior, in conformitate cu cerintele legale in 
vigoare sau cu procedurile interne intocmite in conformitate cu respectarea dispozitiilor legale 
aplicabile in materie. Orice date cu caracter personal a caror prelucrare nu mai este necesara, conform 
legilor, ulterior executarii contractului precum si ulterior expirarii termenelor legale de pastrare 
aplicabile sau in lipsa justificarii unui interes legitim, vor fi returnate celeilalte Parti sau distruse. 
21.5. Activitatile de prelucrare de catre Parti a datelor cu caracter personal vor fi limitate la 
indeplinirea scopului Contractului si pot fi: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, 
adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau 
punere la dispozitie, aliniere sau combinare, restrictionare, stergere sau distrugere. 
21.6. Persoanele vizate ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de Parti sunt persoanele 
implicate in derularea Contractului, cum ar fi, dar fara a se limita la: salariati (ai Partii in cauza sau ai 
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Grupului de societati din care aceasta face parte), salariati ai subcontractantilor, furnizorilor etc. si 
personal de conducere cu contract de mandat. 
21.7. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Parti sunt cele mentionate la Art. 2 - 
„Definitii”, lit. f, aplicabile dupa caz. 
21.8 Fiecare Parte care divulga celeilalte Parti date personale ale angajatilor/reprezentantilor sai se 
asigura ca a furnizat acestora informatiile prevazute la art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau 
din orice articol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi. 
21.9 In cazul in care apar circumstante in care oricare dintre Parti actioneaza ca o persoana 
imputernicita a celeilalte Parti, sau ca un operator asociat impreuna cu cealalta Parte in legatura cu 
Contractul, Partile se obliga sa incheie un acord cu caracter obligatoriu in conformitate cu prevederile 
din articolele 26 si 28 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau din orice articol sau norma care 
inlocuieste sau completeaza aceste prevederi. Exceptie fac situatiile in care o astfel de imputernicire 
este prevazuta in mod expres in cuprinsul Contractului. 
21.10 In cazul in care, in legatura cu acest Contract, Prestatorul prelucreaza date personale in numele 
si pe seama Achizitorului (SNN), Prestatorul: 
(i) va prelucra si utiliza datele personale apartinand SNN numai in scopul indeplinirii obligatiilor 

contractuale asumate prin prezentul Contract si nu va utiliza sau reutiliza aceste date personale in 
niciun alt scop, nici in interes propriu, nici in interesul vreunui tert; 

(ii) nu va divulga aceste date cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice, de drept 
public si/sau de drept privat, cu exceptia cazului in care este necesar sau permis prin prezentul 
Contract sau prin consimtamantul scris al SNN, cu respectarea legii; datele personale vor putea fi 
diseminate si/sau dezvaluite autoritatilor publice cu competente de ancheta, fara acordul si/sau 
notificarea obligatorie a SNN in conditiile legilor in vigoare aplicabile; 

(iii) va pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice, pentru a proteja aceste date personale 
impotriva incalcarii securitatii acestora, respectiv impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau 
pierderii accidentale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat si impotriva oricaror alte 
forme ilegale de prelucrare; 

(iv) va asigura intern, in conditii organizatorice optime, confidentialiatea datelor personale transmise 
de SNN; asigurarea canalului de transmisie a datelor personale dintre Parti, pe durata transmisei, 
va putea fi in sarcina Prestatorului/Furnizorului/Executantului sau a SNN, dupa caz, in conditiile 
stabilie conform Contractului dintre parti. 

21.11. Partile convin sa isi notifice reciproc, fara intarziere, orice incalcare a securitatii datelor cu 
caracter personal, in mod prompt, imediat ce este constatata respectiva incalcare, si sa comunice in 
privinta oricarei incalcari sau suspiciune de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal folosind 
adresele de email: 

 SNN (Achizitorul): dpo@nuclearelectrica.ro, 
 ……………………..(Prestatorul): …........... 

 
22. Denunțarea unilaterală a contractului 
22.1 (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată Prestatorului cu 30 de zile înainte de momentul la care Achizitorul dorește să înceteze 
contractul, fără nicio compensație, fără nicio formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau 
extrajudiciară. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde plata pentru partea de contract 
executată si, după caz, pentru cheltuielile efectuate până la data rezilierii în scopul îndeplinirii 
contractului, cu condiția să prezinte documente justificative în acest sens, aceste documente fiind 
verificate și confirmate în prealabil de către Achizitor. 
(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 
Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului, în conformitate cu dispozițiile 
dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a 
acestuia și într-una din următoarele situații: 
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a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situațiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul art. 177 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 
sectoriale; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a 
obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
22.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă face obiectul unei proceduri de 
insolvență, lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere judiciară sau se află sub controlul unei 
autorități care a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, și-a suspendat/încetat 
activitatea sau se află într-o situație asemănătoare, care rezultă dintr-o procedură similară reglementată 
de legislația sau reglementările stabilite la nivel national. 
(2) Achizitorul își rezervă dreptul de a nu denunta contractul cu Prestatorul împotriva căruia s-a 
deschis procedura generală de insolvență, atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor 
prezentate de acesta, stabilește că acesta are capacitatea de a executa contractul. 
(3) In situatiile mentionate la alin. (1), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 
22.3 (1) Orice modificare a contractului, în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile 
şi condiţiile prevăzute la art. 235 - 241 din Legea nr. 99/2016, se poate realiza numai prin organizarea 
unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii. 
(2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral 
contractul 
 
23. Conflictul de interese 
Partile au obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice/sectoriale cu 
privire la evitarea conflictului de interese. 
Prestatorul trebuie sa evite orice contact/actiune/demers, inclusiv - dar nu limitat la - cele cu 
Achizitorul, personalul său sau colaboratorii acestuia, care ar putea sa compromita independenta 
Prestatorului ori pe cea a personalului său sau a colaboratorilor săi. Dacă și când Prestatorul eșuează, 
în orice fel, în a-și menține independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului său de a obține 
repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese astfel apărute, 
poate decide încetarea cu efect imediat a contractului, nemaifiind necesară îndeplinirea vreunei 
formalități prealabile precum si intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 
 
Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, cu aceeaşi valabilitate juridică, câte 
unul pentru fiecare parte 
 
 
 

Achizitor,       Prestator, 
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FORMULARE  
 
 
 

 
CUPRINS 
 

Numar Formular Descriere 

1 Adresa de inaintare cu opisul documentelor depuse in cadrul procedurii de atribuire 
2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 lit. d) și e) din Legea 99/2016 
3 Formular de oferta  
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Formular nr.1 
OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
(Nr. Inreg / Data) 

 
 

Înregistrat la sediul SNN  
Nr. ……… / ………………… 

 
 
 

Către: S.N.N.  

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

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

 Ca urmare a anunţării procedurii pentru atribuirea contractului sectorial 

………………………………………………………………………………………………………...……, 

subscrisa ……………………… (denumirea ofertantului)  vă transmitem alăturat oferta şi documentele 

care o însoţesc, conform opis anexat. 

 
 

Data completării: ……………                        Cu stimă, 
 

                                                                                                Operator economic, 
 

___________________________ 
(Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa la Formular nr. 1 
 
 

OPIS 
 

AL DOCUMENTELOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII  
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI SECTORIAL 

„…………………………………..…………………….” 
 
 

Nr. 
Crt. 

Descrierea pe scurt a 
documentului 

Emitent/nr. inreg 
şi dată emitent 

Nr. inreg şi dată 
ofertant 

 Nr. file 

1     
2     
3     
4     
…     
   TOTAL FILE: 

 
 
 

Semnătura 
L.S. 

 
 
Dată… 
 
 

Ofertant, 
 
 

........................................................ 
(nume si prenume, semnătura autorizată si stampila) 
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FORMULAR nr. 2 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 

     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea / încadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, 

astfel cum acestea sunt descrise la art. 73 alin. 1 lit. d) și e) din Legea nr. 99/2016 
 
 

Subsemnatul,............................... reprezentant împuternicit al  ................................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de ofertant, la procedura de ............................ (se mentioneaza procedura) 
pentru achizitia de .............................................. (se insereaza denumirea serviciului si codul CPV), la data de 
..........(se insereaza data), organizata de S.N. Nuclearelectrica SA, declar pe propria răspundere, sub 
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte 
publice, următoarele: 
 
 
a) Am membri în cadrul consiliului de administraţie / organului de conducere sau de supervizare şi/sau 
acţionari ori asociaţi semnificativi (*), persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii 
contractante. NU                            DA (**) 
 
b) Am membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau 
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. 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. 
 
In vederea completării acestei declaraţii, precizăm ca persoanele cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante, 
inclusiv persoanele implicate în derularea procedurii de achiziție sau au întocmit caietul de sarcini sunt: 
 
- Cosmin Ghita - Director General 
- Viorel Lary Toni – înlocuitor de drept al Directorului General, cu funcția de Director General Adjunct 
- Laurentiu Dan Tudor – înlocuitor de drept al Directorului General, cu funcția de Director General Adjunct 
- Gabriel Adrian Dumitriu - Director Financiar 
- Mihai-Dan Gheorghievici - Inlocuitor de drept Director Financiar 
- Laura Constantin – Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste 
- Tudor George Codrut - înlocuitor de drept Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste, Sef Departament Contencios 
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- Vlad Chiripus - înlocuitor de drept Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste, Sef Departament Avizare Legalitate 
Documente 
- Cristina Bacaintan - Inlocuitor de drept Sef Departament Avizare Legalitate Documente 
- Iuliana Cormos - Inlocuitor subsidiar Sef Departament Avizare Legalitate Documente 
- Cristina Nazarevscky - Sef Departament Achizitii 
- Dana Banea - Inlocuitor de drept Sef Departament Achizitii 
- Razvan Dumitru Sandu – Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari 
- Stella Ciulcov - Inlocuitor de drept Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari 
- Elena Ionescu – inginer specialist Birou Achizitii Servicii si Lucrari 
- Valentina Dinu – Sef Departament Comunicare și Relații cu Investitorii 
- Lavinia Rizea – Specialist Relații Publice 
 
 
Data completării ...................... 
 
Operator economic, 
....................................... (semnatura autorizată) 
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FORMULAR 3 

 
OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre .................................................................................................... 

   (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam  
_________________________________, pentru valoarea de ………………… LEI fara TVA, la care se 
adaugă TVA in valoare de……………   

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile 
conform contractului. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________  zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
(durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa 
de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant 
intre noi. 

5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 
pe care o puteti primi. 

 
Data _____/_____/_____ 

 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

               (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                             (denumirea/numele operatorului economic) 
 

 
 


