






















S.N. Nuclearelectrica SA 
Servicii de transport aerian pt deplasarile in interes de serviciu ale angajatilor SN Nuclearelectrica SA 
 
 

 
 

 
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 Lista personalului propus pentru prestarea serviciilor 
4 Formular de oferta  

5 
Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea/neîncadrarea în prevederile art. 
52 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

 



S.N. Nuclearelectrica SA 
Servicii de transport aerian pt deplasarile in interes de serviciu ale angajatilor SN Nuclearelectrica SA 
 

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 acordului cadru 

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

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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Servicii de transport aerian pt deplasarile in interes de serviciu ale angajatilor SN Nuclearelectrica SA 
 

Anexa la Formular nr. 1 
 
 

OPIS 
 

AL DOCUMENTELOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII  
PENTRU ATRIBUIREA ACORDULUI CADRU 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) 

 



S.N. Nuclearelectrica SA 
Servicii de transport aerian pt deplasarile in interes de serviciu ale angajatilor SN Nuclearelectrica SA 
 

 
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 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 
- Sonia Stefănescu  – Referent de specialitate 
 
 
Data completării ...................... 
 
Operator economic, 
....................................... (semnatura autorizată) 



S.N. Nuclearelectrica SA 
Servicii de transport aerian pt deplasarile in interes de serviciu ale angajatilor SN Nuclearelectrica SA 
 

 
 

FORMULAR nr. 3  
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 

     (denumirea/numele) 
 

 
 

 
Lista cu personalul propus pentru prestarea serviciilor 

 
 

Nr. crt. Nume si prenume Functie/meserie 

1.   

2.   

....   

n   

 
 

Data: ……………… 

Operator economic, 

_________________ 

                                                     (semnatura autorizată 
 



S.N. Nuclearelectrica SA 
Servicii de transport aerian pt deplasarile in interes de serviciu ale angajatilor SN Nuclearelectrica SA 
 

 
FORMULAR nr. 4 

 
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 un tarif de serviciu (TS) maxim de 
___________________EURO, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform legii; 

 
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 120 de zile, respectiv pana 

la data de ___________________________, si 
   (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 sectorial, 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 se acceptă oferte parțiale sau alternative. 
 
 

Data: .............................. 
 

........................................................... (nume, prenume) __________ (semnătură)  în calitate de 

.................................... (funcția) legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele S.C. 

.................................. 
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Operator economic         FORMULAR nr. 5 
............................... 
(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
 

pe propria răspundere privind încadrarea/neîncadrarea în prevederile art. 52 din OUG nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

 
Subsemnatul, …………….reprezentant împuternicit al (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că (se 
bifează după caz doar una dintre opţiunile de mai jos): 
 
o NE AFLĂM ÎNTR-UNA din situaţiile prevăzute la art. 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează (se bifează una sau mai multe situaţii după caz): 
o Operatorul economic pe care îl reprezint este întreprindere publică, aşa cum este aceasta definită 

de OUG 109/2011; 
o Statul Roman exercită în mod direct sau indirect controlul asupra operatorului economic pe care 

îl reprezint astfel: ….(se va menţiona modalitatea prin care este exercitat controlul, procentul 
de control, denumirea autorităţii tutelare/acţionarului majoritar direct/indirect). 

 
o NU NE AFLĂM ÎN NICIUNA din situaţiile prevăzute la art. 52 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, situaţii care ar conduce la obligaţia de informare a Adunării Generale a 
Acţionarilor autorităţii contractante asupra unei tranzacţii încheiate între operatorul economic şi 
autoritatea contractantă, respectiv alte situaţii care ar necesita aprobarea prealabilă a tranzacţiei între 
operatorul economic şi autoritatea contractantă de către Consiliul de Administraţie al autorităţii 
contractante, conform prevederilor art. 52 din OUG 109/2011. 

 

De asemenea, declar că în cazul în care imi sunt incidente prevederile art. 52, alin. 5 din OUG nr. 
109/2011 conform prezentei declaratii sunt de acord ca tranzactia sa fie supusa aprobarii Consiliului de 
Administratie al SNN. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem.  
 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaratii. 
 
Data completării 
 
Operator economic,  
(semnătura autorizată)  
 
Nota: Această declaraţie, în cazul asocierii se va prezenta de către fiecare membru în parte şi va fi 
semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic (al fiecărui asociat).   
 


































