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Formular nr.1 (Model orientativ) 
 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice 

Subsemnatul, reprezentant al..........................................,                                                                               

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ……………......(ofertant/terţ 

susţinător/subcontractant) la procedura pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie publică având ca 

obiect ..............................................., organizată de ................................................ (denumirea autorităţii 

contractante], la data de .............. (zi/luna/an), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 

din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că 

………………................(denumirea operatorului economic] sau orice persoană membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control 

în cadrul acestuia, că nu a făcut obiectul unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre definitivă a unei 

instanţe judecătoreşti, printr-o condamnare pronunţată cu cel mult 5 ani în urmă sau care continuă să se 

aplice o perioadă de excludere prevăzută direct în condamnare, pentru unul dintre motivele enumerate 

mai jos: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10—13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181—185 

din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32—35 şi art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din 

Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209—217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

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. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ________________________________ . 

                                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 

ofertei)    Data completării _____________________Operator economic,  _____________  

           (semnătura autorizată) 



 

 

 

 

Formular nr.2 (Model orientativ) 
 
 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 

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

economic), în calitate de……………….. (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului), la procedura pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie publică având ca obiect 

....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), cod CPV ............., organizată de .................... 

(denumirea autorităţii contractante), la data de ................ (zi/luna/an), declar pe propria răspundere că, sub 

sancţiunea excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în 

situaţia prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv: 

-  n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar 

acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi 

obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat. 

 

           Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 

doveditoare de care dispunem. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Operator economic,   

                                                                                                       ………………… 

                                                                                                      (semnatura autorizată ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formular nr.3 (Model orientativ) 

 
OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 

          Subsemnatul,.................   reprezentant împuternicit al.......................,  (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de.......................... (ofertant/tert susţinător/subcontractant, după caz)   la procedura pentru atribuirea 

acordului cadru de achiziţie publică având ca obiect: licente, organizată de Societatea Romana de Cardiologie, Bucuresti 

(denumirea autorităţii contractante), la data de .............. (zi/luna/an), declar pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna 

din situaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice: 

Art. 167: 

       (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice 

operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de 

probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 

lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a 

încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză; 

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi 

remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a 

concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste 

încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 

contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a 

prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină 

informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din 

neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 

excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

      (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un 

operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau 

documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de 

achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupună că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a 

adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, 

a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului 

de reorganizare aprobat de instanţă. 

      (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul 

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

vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 

      



 

(5) în sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a 

considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de 

atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit 

documentaţiei de atribuire; 

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc 

aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune 

de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; 

c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în comun cu alţi 

operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; 

d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este 

nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. 

      (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris 

Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 

sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 

     (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea 

formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 

     (71) Înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situaţia prevăzută la 

alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să îi acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în 

pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa. 

     (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, 

neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care 

le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

 

        Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 

dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

                                                                                                          Operator economic,   

                                                                                                       ………………… 

                                                                                                      (semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

Formular nr. 4 (Model orientativ) 
 
Operator economic 
 

(denumirea/numele) 
 
 

Formular de oferta  

Către: Asociatia Societatea Romana de Cardiologie Bucuresti 

 

Examinând documentaţia de atribuire aferentă procedurii de atribuire a contractului ce are ca obiect: 

Achizitionarea de produse: licente pentru Societatea Romana de Cardiologie Bucuresti,  

Subsemnatul, reprezentant al ofertantului _______________________ (denumirea/numele ofertantului), ne 

oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să furnizam,  pentru 

suma de __________________________ RON (suma în litere și în cifre) plătibilă conform conditiilor 

contractuale,  la care se adaugă TVA în valoare de _________________ RON (suma în litere și în cifre), după 

cum urmează: 
 

 

LOT Denumire U/M Cantitate 
Preț unitar 

(lei fără TVA) 

Pret total/ lot (lei fara 

TVA) 

1 Licenta antivirus Buc 3   

2 Licenta Office Microsoft 365 Buc 3   

3 
Licenta Microsoft Windows 10 

PRO 
Buc 3  

 

VALOARE TOTALĂ (lei, fara TVA)  

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizam produsele în termen de 

maxim 15 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ……….. luni (durata în cifre), respectiv 

până la data de ________________________ (ziua/luna/anul)  și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim 

garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. 

Precizăm că nu depunem ofertă alternativă. 

Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 

contract angajant între noi. 

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

..............................................................., în calitate de ....................................... legal autorizat să 

(nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. semnez oferta pentru și în numele 

.............................................................................. (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 
 
 
 

  



 

 Formularul nr. 5 (Model orientativ) 

Operator Economic       Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

..........................       Nr. .......... / ............../ ora ............ 

(denumirea)                               

 

 

Scrisoare de inaintare  

Catre 

_______________________________________________________________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa 

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicare procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie 

publica privind furnizarea de licente, 

Noi _____________________________________________ (denumirea / numele ofertantului) 

Va transmitem urmaatoarele documente: 

1. .......................................................... 

2. .......................................................... 

3............................................................. 

4............................................................ 

Avem speranta ca oferta noatra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

Data completarii ____________.______________.2022 

 

Facem precizarea ca adresa de email ....................................... va fi cea utilizata in comunicarea cu 

autoritatea contractanta, tinand cont de faptul ca intreaga negociere va avea loc in exclusivitate pe email. 

 

 

Cu stima, 

Operator economic 

 

  

(Semnatura autorizata) 

 

................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat să 

(nume, prenume și stampila), 

 L.S. 

 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 

      (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formular nr.6 (Model orientativ) 
    OPERATOR ECONOMIC  

      ____________________ 

         (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

(art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare) 

 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al 

ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din 

consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori 

subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 

   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea 

inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Oficiului Național al 

Registrului Comerțului; 

   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, 

financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi 

imparţialitatea autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare;  

   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membrii în cadrul consiliului de 

administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 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 Oficiului Național al Registrului Comerțului, implicate în procedura 

de atribuire;  

   e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu 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 Oficiului Național al 

Registrului Comerțului și care sunt implicate în procedura de atribuire.  

 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 

interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 

3. De asemenea, 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, situaţiilor şi 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Oficiului Național al Registrului Comerțului cu privire la 

orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

  Data completării ......................                                        Operator economic, 

                                                                                        _________________                                                                                        

(semnătura autorizată) 

 
 

 

 

 



 

 

 

Formular nr. 7.1 (Model orientativ) 
 
 

Matricea de conformitate a propunerii tehnice cu cerințele din caietul de sarcini-  Lot 1 

 

 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

(cerințe minime obligatorii) 

 

Mod de îndeplinire (Specificații tehnice 

produs ofertat / propunere tehnica) 

Licenta antivirus   

1. Varianta de comercializare: Licenta electronica  

2. Tip licenta: Noua  

3. Utilizare: PC, MAC, Smartphone, Tableta  

4. Versiune: Internet Security  

5. Numar utilizatori: 5  

6. Valabilitate: 1 an  

7. Functii: Protectia datelor, 
8. Antivirus, Antispyware,   Antimalware 
9. Anti-phising, Parental control, Antispam, Anti 

Ransomware 

 

10. Sistem de operare compatibil: 
11. Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows 8 

Android iOS Mac OS 
 

12. Frecventa processor: 1 GHz  

13. Capacitate memorie RAM: 2 GB  

14. Capacitate stocare: 1,5 GB  

 
................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat să 

(nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 

      (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular nr. 7.2 (Model orientativ) 
 

 

Matricea de conformitate a propunerii tehnice cu cerințele din caietul de sarcini Lot 2 

 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

(cerințe minime obligatorii) 

 

Mod de îndeplinire (Specificații tehnice 

produs ofertat / propunere tehnica) 

 

Licenta Office Microsoft 365 

 

1. Tip aplicatie: Office 
 

2. Varianta de comercializare: licenta 

electronica 
 

3. Utilizare: PC MAC Smartphone Tableta  

4. Versiune: Office 365 Business 
 

5. An: 2020 
 

6. Limba: toate limbile 
 

7. Numar dispozitive: 5 
 

8. Numar utilizatori: 1 
 

9. Valabilitate: 1 an 
 

10. Pachet office: Word Excel PowerPoint 

Outlook Access Publisher 
 

 

................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat să 

(nume, prenume , semnătură și stampila), L.S. 

 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................ 

      (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formular nr. 7.3 (Model orientativ) 
 

 

Matricea de conformitate a propunerii tehnice cu cerințele din caietul de sarcini Lot 3 

 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 
(cerințe minime obligatorii) 
 

Mod de îndeplinire (Specificații tehnice produs 
ofertat / propunere tehnica) 

Licenta Microsoft Windows 10 PRO 
 

1. Brand: Microsoft  

2. Varianta de comercializare: DVD  

3. Tip licenta: retail  

4. Tip sistem de operare: Client  

5. Utilizare: Bussiness  

6. Versiune: Windows 10  

7. Numar utilizatori: 1  

8. Arhitectura: 64 biti  

9. Limba: engleza  

 

................................................................, în calitate de ....................................... legal autorizat să 

(nume, prenume, semnătură și stampila), L.S.  

 

semnez oferta pentru și în numele ................................................................................    

  (denumirea/numele operatorului economic) 
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