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Nr. Inregistrare UB: 4268/02.03.2022 

 

SE APROBĂ, 

                                                                        RECTOR 

Prof.univ.dr. Marian PREDA 

 
DE ACORD, 

Director General Administrativ 

Ec. Călin Alexandru BĂDĂRĂU 

 

 

 
Organizarea licitaţiei pentru valorificarea prin vânzare a autovehiculelor scoase 

din funcțiune aflate în proprietatea Universităţii din Bucureşti  

 

DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE 

 

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 

 
 Art. 1. Documentația de participare la licitație este elaborată în conformitate cu 

următoarele: 

- Legea nr. 1/2011 a educației naţionale şi a actelor normative incidente, 

-  HG 841/23 oct 1995 actualizată  

- Legea contabilității nr. 82/1991 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia   

- Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile 

- -Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice 

- Ordonanţa nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 

casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului 

şi al unităţilor administrativ-teritoriale 

- Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe   

- Hotărârea nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe   

- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale 

Art. 2. Contractele de vânzare/cumpărare se pot încheia după încheierea procedurii de 

atribuire - licitaţie publică deschisă cu strigare, cu persoane fizice sau persoane juridice 

ofertante, câștigătoare. 

Art.3. Comisia de licitație este constituită în baza deciziei rectorului Universităţii din 

București și este formată din minim 3 membri și un Secretar. Membrii comisiei de evaluare nu 

vor face parte din comisia de licitație Membrii comisiei vor completa și semna o declarație de 

confidenţialitate şi imparţialitate, în conformitate cu legislația în vigoare (ANEXA 9) 
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Secretarul, comisiei va păstra dosarele cu documentele ofertelor depuse de licitanţi și va 

întocmi și transmite toate documentele necesare derulării în bune condiţii a licitaţiei și încheierii 

contractelor de vânzare/cumpărare cu licitanţii câștigători conform reglementărilor legale în 

vigoare. 

Nu pot participa la licitație, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de evaluare, 

membrii comisiei de licitație și nici soțul (soția), frații, copiii și părinții acestor membrii. 

 

CAPITOLUL II - PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
 

A. DOCUMENTELE DE ATRIBUIRE 

 

Art.4. INFORMAŢII GENERALE privind autoritatea contractantă: 

Denumirea: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

Cod fiscal: 4505502 

Adresa: Șos. Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti 

Numărul de telefon: 0784206847 

Persoană de contact: Dl. Andrei Dumitru, Șef Birou Transporturi UB 

 

 

Art.5. OBIECTUL LICITAȚIEI  

 

Valorificarea prin vânzare a autovehiculelor scoase din funcțiune, dar aflate în stare de 

funcționare, după îndeplinrea condițiilor și a procedurilor prevăzute în anexa 1 la Hotărârea nr. 

841/1995, descrise in Caietul de Sarcini (ANEXA 1), aflate în Garajul Universității din 

București din incinta imobilului Facultății de Drept, cu sediul în B-dul Kogălniceanu nr. 36-46, 

Sector 5, București. 

 

Nr. Lot 

 

 

Nr. auto 

 

 

 

Marca 

 

An de fabricație/Nr 

Kilometrii 

Lot 1 B-47-UNV 
MERCEDES BENZ 

SPRINTER 
2000/197858 

Lot 2 B-23-TTC 
MERCEDES BENZ 

SPRINTER 
2000/153831 

Lot 3 B-16-UNI HYUNDAI SUPER 1997/349203 

Lot 4 B-78-SRD SKODA OCTAVIA 2004/398005 

Lot 5 B-54-UNV DAEWOO NUBIRA 2004/282225 

Lot 6 B-07-UNV AUDI A4 2004/220010 

 

Art.6. PROCEDURA aplicată: licitaţie publică deschisă cu strigare. 
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Art.7. DOCUMENTELE DE PARTICIPARE: 

 

7.1 Documente pentru înregistrare: 
 

     Pentru Instituțiile Publice interesate 

➢ Solicitare pentru obținerea transmiterii, fără plată a autovehiculelor, exclusiv pentru 

cele aflate în stare de funcționare, conform referatului de disponibilizare întocmit 

(aprobat de către Rector) și transmis în acest sens. Pentru aceste instituții publice nu 

este necesară achitarea cotei de cheltuieli (în valoare de 5 % din valoarea prețului inițial 

de vânzare – prețul de pornire),  

➢ Solicitarea de transmitere a bunurilor fără plată se poate comunica și după publicarea 

anunțului de vânzare prin licitație, dar nu mai târziu de 5 zile anterioare datei stabilite 

pentru ținerea licitației de vânzare. 

 

Pentru peroanele juridice si fizice, române sau străine 

➢ Scrisoare de înaintare (ANEXA 2), care va cuprinde:  

• Denumirea și datele de identificare+codul fiscal al persoanei juridice/numele 

solicitantului persoană fizică și datele de identificare (copie act identitate); 

• Autovehiculul (numărul lotului) solicitat pentru cumpărare 

 

7.2 Documente pentru calificare: 
 

Pentru persoanele fizice române 

➢ Cererea de participare (ANEXA 3), care va cuprinde:  

• Numele și prenumele solicitantului persoană fizică; 

• Adresa din actul de identitate al persoanei fizice, eventual rezidența, după caz;  

• Autovehiculul (numărul lotului) solicitat pentru cumpărare;  

➢ Dovada achitării cotei de cheltuieli (în valoare de 5% din prețul initial de vânzare - prețul de 

pornire) pentru participare la licitație în contul RO49TREZ70520F335000XXXX deschis 

la Trezoreria Sector 5 al Universităţii din Bucureşti, CUI: 4505502: OP sau chitanța eliberată 

de casieria Universității din București, pentru fiecare lot pentru care licitează. 

Obs: cota de cheltuieli pentru participare la licitație nu va fi restituită 

➢ Copie act identitate cu mențiunea „conform cu originalul” și semnată olograf de către 

posesor  

➢ Declarația privind eligibilitatea (ANEXA 4) 

➢ Certificat fiscal privind impozitele (original), valabil la data licitației 

➢ Certificat de atestare fiscală privind taxele locale eliberat de Direcția Generală a Finanțelor 

Publice (original), valabil la data licitației 

 

Pentru persoanele fizice străine 

➢ Cererea de participare (ANEXA 2), care va cuprinde:  

• Numele și prenumele solicitantului persoană fizică; 

• Adresa din actul de identitate al persoanei fizice, eventual rezidență, după caz;  

• Autovehiculul (numărul lotului) solicitat pentru cumpărare;  

➢ Dovada achitării cotei de cheltuieli (în valoare de 5% din prețul initial de vânzare - prețul de 

pornire) pentru participare la licitație în contul RO49TREZ70520F335000XXXX deschis 
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la Trezoreria Sector 5 al Universităţii din Bucureşti, CUI: 4505502: OP sau chitanța eliberată 

de casieria Universității din București, pentru fiecare lot pentru care licitează. 

Obs: cota de cheltuieli pentru participare la licitație nu va fi restituită.  

➢ Copie pașaport cu mențiunea „conform cu originalul” și semnată olograf de către 

posesor  

➢ Declarația privind eligibilitatea (ANEXA 4) 

 

Pentru persoanele juridice române 

➢ Cererea de participare (ANEXA 2), care va cuprinde:  

• Denumirea persoanei juridice; 

• Adresa sediului central  

• Autovehiculul (numărul lotului) solicitat pentru cumpărare;  

➢ Dovada achitării cotei de cheltuieli (în valoare de 5% din prețul initial de vânzare - prețul de 

pornire) pentru participare la licitație în contul RO49TREZ70520F335000XXXX deschis 

la Trezoreria Sector 5 al Universităţii din Bucureşti, CUI: 4505502: OP sau chitanța eliberată 

de casieria Universității din București, pentru fiecare lot pentru care licitează. 

Obs: cota de cheltuieli pentru participare la licitație nu va fi restituită 

➢ Copie Certificat emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi 

Industrie Naţională sau Teritorială, care conţine codul unic de înregistrare precum şi anexa 

acestuia (pentru societățile comerciale) sau Sentința civilă (avizul de funcționare) și a 

Certificatul de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Copiile vor fi prezentate 

cu mențiunea „conform cu originalul” și semnate olograf de către conducătorul firmei 

ofertante pe fiecare pagină a documentului  

➢ Declarația privind eligibilitatea (ANEXA 4) 

➢ Certificat fiscal privind impozitele (original), valabil la data licitației 

➢ Certificat de atestare fiscală privind taxele locale eliberat de Direcția Generală a Finanțelor 

Publice (original), valabil la data licitației. 

 

Pentru persoanele juridice străine 

➢ Cererea de participare (ANEXA 2), care va cuprinde:  

• Denumirea persoanei juridice; 

• Adresa sediului central  

• Autovehiculul (numărul lotului) solicitat pentru cumpărare;  

➢ Dovada achitării cotei de cheltuieli (în valoare de 5% din prețul initial de vânzare - prețul de 

pornire) pentru participare la licitație în contul RO49TREZ70520F335000XXXX deschis 

la Trezoreria Sector 5 al Universităţii din Bucureşti, CUI: 4505502: OP sau chitanța eliberată 

de casieria Universității din București, pentru fiecare lot pentru care licitează. 

Obs: cota de cheltuieli pentru participare la licitație nu va fi restituită 

➢ Actul de înmatriculare a societății comerciale străine, copie cu mențiunea „conform cu 

originalul” și semnată olograf de către posesor  

➢ Declarația privind eligibilitatea (ANEXA 4) 

➢ Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plată, original 

(formulare-tip eliberate de autoritatile competente din țara în care ofertantul este rezident), 

valabile la data licitației; 

OBS.  

1. Universitatea din Bucureşti nu admite pentru participarea la licitație a persoanelor 

fizice sau juridice (inclusiv reprezentanţii acestora) care înregistrează debite la 
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Universitatea din București la ședința de deschidere a licitației, au/au avut litigii sau 

nu respectă/ nu au respectat hotarârile Universităţii din Bucureşti. 

2. Comisia de licitație va analiza documente de calificare (specificate la Art.7) și va 

intocmi lista cu participanții acceptați, excluzând de la participare pe cei care nu au 

prezentat in totalitate, până la termenul limită de depunere, documentele de 

participare. 

3. Cota de cheltuieli pentru participare la licitație (în valoare de 5% din prețul inițial de 

vânzare - prețul de pornire) se va achita separat pentru fiecare Lot în parte pentru 

care se licitează: pentru Lotul nr. 1 va fi de 80 lei, pentru Lotul nr. 2 va fi de 250 lei, 

pentru Lotul nr. 3 va fi de 30 lei, pentru lotul nr. 4 va fi de 100 lei, pentru Lotul nr. 5 

va fi de 90 lei și pentru Lotul nr. 6 va fi de 125 lei.    

4. Cota/cotele de cheltuieli pentru participare la licitație nu va/vor fi restituită 
 

Art. 8 ELABORAREA, PREZENTAREA, SIGILAREA ȘI MARCAREA  

CERERII DE PARTICIPARE ȘI A CELORLALTE DOCUMENTE DE CALIFICARE  

Elaborarea cererii: 

- Limba de redactare a cererii (modelul prezentat în ANEXA 3): română. 

➢  OBS. Solicitantul trebuie să prezinte un singur set de documente de 

participare completate pentru autovehiculele (loturile) pentru care licitează și 

dovada/dovezile achitării cotei de cheltuieli (în valoare de 5% din prețul initial de vânzare 

- prețul de pornire) pentru participare la licitație, pentru fiecare lot în parte în parte pentru 

care licitează. Documentele de calificare se vor depune într-un singur plic sigilat în 

ordinea stabilită la Art. 7. Fiecare plic sigilat va fi însoțit de Scrisoarea de înaintare 

(ANEXA 2) în care vor fi specificate numerele Loturilor solicitate.  

- Prezentarea documentelor de participare: 

 Adresa la care se depune Scrisoarea de înaintare atașată la plicul sigilat ce va conține 

cererea de participare insoțită de celelalte documentele de calificare (specificate la Art 7): 

Registratura Financiară-Achiziţii Publice, Șos.Panduri, nr. 90, luni-joi, orele 08.00 - 15.00, 

vineri, orele 08.00 - 12.00. 

 In cazul persoanelor fizice și juridice, data limită (termenul limită) pentru depunerea 

cererii (pe suport de hârtie) insoțită de celelalte documentele de calificare (specificate la Art 7) 

în plic sigilat însoțit de Scrisoarea de înaintare este: 30.03.2022, ora 11.00 

 

Sigilarea şi marcarea cererii de participare insoțită de celelalte documente de 

calificare: 

Solicitantul trebuie să sigileze cererea de participare împreună cu celelalte documente 

de calificare într-un plic închis corespunzător netransparent marcat cu adresa autorității 

contractante și cu inscripția „A nu se deschide înainte de data de          30.03.2022, ora 12.00”. 

La plicul sigilat va fi atașată în exterior Scrisoarea de înaintare (Anexa 2) 

Organizatorul va refuza primirea documentelor în plicuri deteriorate, desfăcute, cu semne 

distinctive, indiferent din vina cui s-au produs acestea. 

 

 Reprezentantul solicitantului va prezenta la deschiderea ofertelor împuternicirea/procură 

notarială, expresă printr-un document, in care se vor specifica date de indentificare ale 

reprezentantului (BI/CI, serie si numar, emitent si data emiterii, CNP etc, inclusiv lotul pentru 

care participă la licitație). 
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OBS. Solicitanții care doresc să liciteze pentru mai multe Loturi, vor depune un singur 

plic sigilat (cu un singur set de documente de participare complete și dovada/dovezile 

achitării cotei/cotelor de cheltuieli pentru participare la licitație pentru fiecare lot în parte). 

La acest plic se va atașa Scrisoarea de înaintare in care vor fi specificate numerele Loturilor 

pentru care vor licita.  

 

 In cazul Instituțiilor publice interesate pentru obținerea transmiterii fără plată a 

autovehiculelor, exclusiv pentru cele aflate în stare de funcționare, conform referatului de 

disponibilizare aprobat, data limită pentru depunerea cererii, pe suport de hârtie la Registratură 

sau electronic la adresa patrimoniu@unibuc.ro, este: 25.03.2022, ora 12.00 Aceaste cereri de 

transmitere fara plata a autivehiculelor nu pot fi transmise mai târziu de 5 zile anterioare datei 

stabilite pentru organizarea licitației.   

 Transmiterea fără plată la o altă instituție publică se va face pe baza unui proces-verbal 

de predare-preluare, aprobat de ordonatorul de credite principal al instituției publice care a 

solicitat să îi fie transmis bunul respectiv, precum și de ordonatorul de credite care îl are în 

administrare. 

 

 

 B.  EVALUAREA LICITANŢILOR 

Art. 9 SEDINŢA DE LICITAȚIE. 

Persoanele fizice și reprezentanţii legali ai persoanelor juridice (eventual împuterniciții 

acestora) care au depus cereri vor fi prezenţi la sediul Universităţii din Bucureşti – Rectorat, 

Sos. Panduri nr. 90, sector 5, București, Sala Senatului (parter) în data de                30.03.2022, 

ora 12.00, în vederea desfăşurării ședinţei de licitație. Aceştia vor avea asupra lor împuternicire 

(ANEXA 5) şi ştampila societăţii, pentru semnarea proceselor verbale de deschidere a ofertelor. 

 

Comisia de licitație va intocmi Procesul Verbal de desfășurare și adjudecare a licitației 

(ANEXA 6) ce va conține: 

• ANEXA 6I, în care se va consemna prezența și respectarea termenului de depunere a 

documentelor de participare și admiterea/respingerea participanților pentru etapa 

următoare (evaluare documente de participare) 

• ANEXA 6II, în care se va consemna existenţa documentelor de participare specificate 

la (Art.7) depuse pentru participarea la licitație și admiterea/respingerea participanților 

pentru etapa următoare (etapa de licitare cu strigare și adjudecarea câștigătorilor) 

• ANEXA 6III (întocmită pentru fiecare LOT în parte), în care se vor consemna 

cotațiile de preț pentru fiecare strigare a fiecărui ofertant participant la licitație și 

cotațiile finale de preț ale participanților cu stabilirea câstigătorului pentru fiecare dintre 

loturile licitate (etapa de licitare cu strigare și adjudecarea câștigătorilor) 

 

In cazul în care există solicitări din partea instituțiilor publice pentru obținerea 

transmiterii, fără plată a autovehiculelor (exclusiv pentru cele în stare de funcționare, conform 

referatului de disponibilizare, aprobat), comisia de licitație va aloca loturile respective 

institutiilor solicitante si va deschide sedința de licitație doar pentru loturile rămase 

nesolicitate de instituțiile publice interesate, conform prevederilor legale incidente. În cazul in 

care mai multe instituții publice solicita același lot (autovehicul), acesta va fi repartizat 

institutiei care a transmis prima solicitarea de transmitere, fara plata a autovehiculului 

respectiv. 

 

mailto:patrimoniu@unibuc.ro
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Se va face prezența reprezentanților ofertanților la ședința de deschidere (ANEXA 6I) și 

se stabilesc ofertanții admiși pentru etapa următoare (evaluarea documentelor de participare). 

Vor fi respinși solicitanții care nu au depus Scrisorile de înaintare și plicurile sigilate cu 

documentele de participare în termenele stabilite, precum și cei care nu sunt prezenți la ora 

indicată pentru începerea licitației. 

 

Se trece la deschiderea şi prezentarea plicurilor sigilate depuse de fiecare solicitant. 

Vor fi excluși de la participare cei care nu au prezentat in totalitate, până la termenul 

limită de depunere a documentelor, documentele de participare, așa cum au fost solicitate. 

Vor fi declarați respinşi și licitanții (inclusiv reprezentanţii acestora) care înregistrează 

debite la Universitatea din București. Vor fi respinşi şi licitanții (inclusiv reprezentanţii 

acestora) care nu respectă/ nu au respectat hotărârile Universităţii din Bucureşti sau au / au avut 

litigii cu aceasta.  

Vor fi declarați respinși și solicitanții (reprezentanții acestora) care sunt prevăzuți la art. 

5.2 din Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând 

instituțiilor publice din 23.10. 1995 (vor fi declarați respinși și membrii comisiei de evaluare, 

membrii comisiei de licitație, soțul /soția, frații, copiii și părinții acestor membri). 

 

În cazul în care, pentru fiecare lot în parte, nu există participanți/ofertanți sau se 

prezintă doar un singur participant/ofertant sau in cazul în care nici un participant nu a 

oferit cel puțin prețul de pornire, licitaţia se repetă după trecerea a cel puțin 5 zile de la 

data precedentei, iar prețul inițial va fi diminuat cu până la 20%.  

In cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puțin doi participanți la 

licitație și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, licitația se va relua după după cel puțin 

5 zile, iar prețul va fi diminuat cu până la 40% față de prima licitație. În cazul în care nici 

de această dată nu a fost oferit cel puțin prețul de pornire, Universitatea din București va 

putea valorifica autovehiculele conform prevederilor legale în vigoare. În cazul în care 

bunurile nu pot fi valorificate, conform legii, acestea pot fi declasate și casate în condițiile 

legii. 

Obs. Pentru fiecare etapă de repetare/reluare a licitației, cota de cheltuieli pentru 

participare la licitație va fi de 5% din prețul inițial – prețul de pornire stabilit în urma 

diminuării pentru fiecare lot în parte. 

 

Licitația se va adjudeca în urma sedinței (etapei) de licitare cu strigare în cadrul aceleiași 

ședințe de deschidere, pentru fiecare lot in parte. Președintele comisiei anunță prețul inițial de 

vânzare de la care se pornește strigarea cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de 

comisie. Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări, ofertă care trebuie să 

respecte condițiile de salt precizate la inceputul licitației. Președintele comisiei anunță tare și 

clar suma oferită de ofertant. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai 

mare, președintele comisiei anunță adjudecarea licitației în favoarea participantului la licitație 

care a oferit ultima sumă. După anunțarea câștigătorului de către președintele comisiei, se 

declară inchisă licitația, in urma căreia se întocmește procesul verbal (ANEXA 6) care va fi 

semnat de comisia de licitație și de către participanții la licitație. 

            Licitația se poate adjudeca dacă ofertantul îndeplinește toate condițiile de calificare. 

Pasul (saltul) de supralicitare este de minim 50 LEI și se va licita doar multiplu de 50 (exemplu: 

50, 100, 150, .... , ....,  250  etc.). Comisia de evaluare va consemna în ANEXA 6III, pentru 

fiecare lot în parte, cotațiile de preț pentru fiecare strigare a fiecărui ofertant participant la 

licitație, cotațiile finale de preț ale participanților și numele/denumire câștigătorului pentru 
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fiecare lot în parte. ANEXA 6III va fi semnată și asumată de fiecare participant la licitație și 

de comisia de licitație. 

 

Art. 10 CRITERII DE ATRIBUIRE. 

Prețul adjudecat al bunului în cadrul licitației, in LEI, pentru fiecare autovehicul, cel mai 

ridicat pentru fiecare lot în parte, cu îndeplinirea condiţiilor de participare.  

 

OBS. Prețurile oferite trebuie să fie mai mari sau egale cu tarifele minime acceptate 

(prețurile de pornire) stabilite în caietul de sarcini pentru fiecare lot în parte 

 

C. COMUNICAREA CÂŞTIGĂTORULUI  LICITAŢIEI 

Art. 11 Președintele comisiei de licitație va anunța câștigătorul și va declara închisă 

licitația, în urma căreia întocmește procesul-verbal care se semnează de către comisia de licității 

și de către participanții la licitație. . 

Art. 12 Câştigătorii sunt obligați să încheie/semneze contractul de vânzare-cumpărare și 

să achite integral prețul adjudecat al bunului în termen de maximum 10 zile de la data licitației. 

În acest sens, câștigătorii se vor prezenta la data, ora şi locul stabilite de Universitatea din 

Bucureşti pentru încheierea contractului de vânzare/cumpărare (ANEXA 7) şi încheierea 

procesului verbal de primire-predare a autovehicului (ANEXA 8). Neprezentarea va fi 

considerată renunţare la dreptul de a încheia contractul respectiv ceea ce va conduce la 

pierderea dreptului câştigătorului de a mai participa la alte licitaţii organizate de Universitatea 

din Bucureşti. Universitatea din Bucureşti va putea proceda la valorificarea acestora 

(nedezmembrate), cu aprobarea ordonatorului de credite, prin oferte de preț negociabil, cu 

respectarea prevederilor legale. Negocierile de preț avute vor fi consemnate într-un proces-

verbal.  

Bunurile care nu au putut fi valorificate cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, 

pot fi declasate și casate în condițiile legii, ordonatorul de credite bugetare fiind direct 

răspunzător pentru organizarea operațiunilor succesive, conform precizărilor legale incidente. 

Prețul stabilit la licitație va rămâne ferm, autoturismul va fi predat pe baza de proces 

verbal doar după ce va fi făcuta dovada achitării integrale a prețului stabilit în urma licitației. 

Plata se va face integral într-o modalitate convenită in prealabil de cele două părți, în 

maxim 10 zile de la data stabilirii ofertantului câștigător, conform prevederilor legale. 

Toate documentele prevăzute de legislația în vigoare, ocazionate de înstrăinare și care cad 

în sarcina vânzătorului vor fi puse la dispozitia cumpărătorului. 

Toate cheltuielile legate de înstrăinare vor fi suportate de cumpărător. Eventualele 

litigii vor fi soluționate de instanțele de judecată competente. 

Nota: Combustibilul din rezervor (daca există) va fi facturat separat de valoarea 

autovehiculului. 

 

 

D. CONTESTAŢII 

Art. 13 Contestaţiile ofertanţilor participanți pot fi depuse, în termen de 24 de ore de la 

încheierea licitației, la sediul Universităţii din Bucureşti, în cazul în care consideră că nu s-au 

respectat dispozițiile legale referitoare la organizarea licitației. 

Art. 14 Universitatea din București va soluționa contestația în termen de 5 zile de la 

depunerea acestora la registratura instituției. În acest sens, se va numi o comisie de soluţionare 

a contestaţiilor,  iardecizia acestei comisii este finală. 
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E. MODALITATEA DE PLATĂ 

Art. 15 Câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de vânzare/cumpărare  și 

să achite integral prețul adjudecat al autovehiculului în termen de 10 zile calendaristice de la 

data licitației. 

 

CAPITOLUL III - DISPOZIŢII FINALE 
Art. 16 Caietul de sarcini și formularele anexate fac parte integrantă din prezenta 

documentație de participare la licitație.  

Art. 17 Prezenta documentație de participare la licitație intră în vigoare de la data 

aprobării acesteia de către Rectorul Universităţii din București. 

Art. 18 Procedura este de Licitaţie publică deschisă cu strigare, care se postează pe 

site-ul oficial al Universităţii din București și se publică în cel puţin un ziar de circulaţie 

națională..  

Art. 19 Termenul de la apariţia în presă al anunţului licitaţiei şi organizarea acesteia va 

fi de cel puţin 15 zile calendaristice. 

 
COMISIA DE LICITAȚIE:  

 

1. .................................................      (Președinte)               _________________________ 

2. .................................................      (Membru)                  _________________________ 

3. .................................................      (Membru)                  _________________________ 

4.  ................................................       (Secretar)                  _________________________ 
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ANEXA 1 

CAIET DE SARCINI 

              Universitatea din București cu sediul în Șos. Panduri, nr. 90, Sector 5, București, 

instituție de Învățământ superior, de stat, care funcționează în coordonarea Ministerului 

Educației Naționale (MEN), organizează licitație publică deschisă cu strigare în data de 

30.03.2022, ora 12.00  pentru valorificarea prin vânzare a autovehiculelor scoase din 

funcțiune aflate în proprietatea Universităţii din Bucureşti  
 

INSTRUCȚIUNI PENTRU LICITANȚI 

Prezentele instrucțiuni reglementează modul de organizare și desfășurare a licitației publice 

deschisă, cu strigare, cu plata integrală, desfășurată la data de 30.03.2022, ora 12.00, organizată 

de către Universitatea din București, pentru vânzarea autovehiculelor evidențiate în tabelul de 

mai jos: 

Tabelul autovehiculelor scoase din funcțiune propuse pentru valorificare prin vânzare, 

aflate în Garajul Universității din București de la Imobilul Facultatea de Drept, B-dul 

Kogălnicenu nr. 36-46, Sector 5, Buc. 

Nr. Lot 

 

 

Nr. auto 

 

 

Marca 

 

 

An de fabricație 

/ Nr. Kilometri 

 

Preț initial de 

vânzare 

(prețul de 

pornire) - lei 

Lot 1 B-47-UNV MERCEDES 

BENZ SPRINTER 

2000/197858 1600 

Lot 2 B-23-TTC MERCEDES 

BENZ SPRINTER 

2000/153831 5000 

Lot 3 B-16-UNI HYUNDAI SUPER 1997/349203 600 

Lot 4 B-78-SRD SKODA 

OCTAVIA 

2004/398005 2000 

Lot 5 B-54-UNV DAEWOO 

NUBIRA 

2004/282225 1800 

Lot 6 B-07-UNV AUDI A4 2004/220010 2500 
 

 

Autoturismele se vând in condițiile ,,așa cum sunt", ,,acolo unde sunt", fără nici o 

obligație din partea vânzatorului privin cheltuielile legate de încarcarea-descărcarea, 

remorcarea, transportul, asigurarea   și alte cheltuieli legate de preluarea autoturismelor de către 

noul proprietar. 

Vânzatorul are obligația de a permite participanților sau reprezentanților acestora să 

vizioneze autoturismele. 

Licitantului i se recomandă să vizioneze și să examineze autoturismele și să obțină toate 

informațiile necesare în vederea participării la licitație. 

Prețurile de pornire pentru cele șase autovehicule puse la vânzare prin procedura de 

licitație publică deschisă cu strigare sunt menționate în tabelul de mai sus, în coloana 5. 

Tabel cu descrierea stării tehnice a autovehiculelor: 
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LOT 1: 

Număr 

auto 
Marca 

An fabricație/ 

Nr.km 
Starea tehnica 

 B-47-UNV Mercedes Benz 

Sprinter 

2000/ 197858 Autoturism, 3+1 uși, 2874 cm³, motorină, tracțiune spate, 8+1 locuri, 

culoare albă. 

ITP+RCA expirate. Nefuncțional, recuperabil prin reparatie (bujii 

incandescente arse, motorase aeroterma defecte, bord spart, macara 

geam stg. defecta, joc cruci cardanice, acumulator defect, aspect 

estetic necorespunzator).  
 

LOT 2: 

Număr 

auto 
Marca 

An fabricație/ 

Nr.km 
Starea tehnica 

B-23-TTC Mercedes Benz 

Sprinter 

2000/ 153831 Microbuz, 3+1 uși, 2148 cm³, motorină, tracțiune spate, 16 locuri, 

culoare albă. 

ITP+RCA expirate. Nefunctional, recuperabil prin reparatie (aspect 

estetic necorespunzator, AC defect, acumulator defect, lonjeroane 

ruginite).  
 

LOT 3: 

Număr 

auto 
Marca 

An fabricație/ 

Nr.km 
Starea tehnica 

B-16-UNI Hyundai 

 Super 

1997/ 349203 Autoturism, 3+1 uși, 2351 cm³, benzină, tracțiune spate, 8+1 locuri, 

culoare albă. 

ITP+RCA expirate, nefunctional/nerecuperabil.  
 

LOT 4: 

Număr 

auto 
Marca 

An fabricație/ 

Nr.km 
Starea tehnica 

B-78-SRD Skoda 

Octavia Combi 

2004/ 398005 Autoturism, 4+1 uși, 1896 cm³, motorină, tracțiune față, 5 locuri, 

culoare gri metalizat. 

ITP+RCA expirate. Nefunctional, recuperabil prin reparatie (caseta 

directie defecta, inchidere usi spate defecte, tapiterie plafon cazuta, 

acumulator defect, motorul cu grad mare de uzura, prezinta urme de 

rugina). 
 

LOT 5: 

Număr 

auto 
Marca 

An fabricație/ 

Nr.km 
Starea tehnica 

B-54-

UNV 

Daewoo  

Nubira 

2004/ 282225 Autoturism, 4 usi, 1598 cm³, benzină, tracțiune față, 5 locuri, culoare 

albastru pacific. 
ITP+RCA expirate, nefunctional, recuperabil prin reparatie 

(acumulator defect, maner usa dr. fata defect, sistem de franare blocat, 

prezinta urme de rugina).  
 

LOT 6: 

Număr 

auto 
Marca 

An fabricație/ 

Nr.km 
Starea tehnica 

B-07-

UNV 

Audi 

A4 

2004/ 220010 Autoturism, 4 usi, 1896 cm³, motorină, tracțiune față, 5 locuri, culoare 

gri. 

ITP+RCA expirate. Nefunctional,recuperabil prin reparatie (motor 

defect, urme de rugina, acumulator defect). 

 

1. Principii 
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Principiile care stau la baza selectării licitanților și adjudecării autoturismelor scoase  la 

licitatie publică in vederea vânzării sunt următoarele: 

a) transparența, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesați a 

informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru vânzarea autoturismelor proprietatea 

vânzatorului; 

b) tratamentul egal pentru toți ofertanții, însemnând că toate criteriile de seleție se 

aplica intro manieră nediscriminatorie; 

c) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice ofertant 

persoana fizică sau juridică capabilă, să aibă dreptul de a participa la licitația organizată pentru 

vânzarea unor astfel de bunuri. 

 

2.   Definitii 

a) licitație deschisă cu strigare - este procedura de vânzare, cu caracter deschis, 

organizată într- o singură etapă la care pot participa un număr nelimitat de participanți, utilizată 

pentru transparența tranzacției și asigurarea egalității de tratament între ofertanți. În cursul 

ședinței de licitație, ofertanții au dreptul să liciteze prin strigare în ordinea stabilită un pret egal 

sau mai mare (un preț în urcare); 

b) vânzătorul – Universitatea din București, cu sediul în Șos. Panduri, nr. 90, sector 

5, București, având cod fiscal 4505502; 

c) solicitantul (participantul, ofertantul) - orice persoană fizică sau juridică, grup 

de persoane fizice sau juridice, care dorește sa achiziționeze autoturismele prevazute în Caietul 

de sarcini, și care indeplinește condițiile de participare la licitație stabilite prin prezenta 

Documentație și instituțiile publice interesate pentru transmiterea fără plată a autovehiculelor; 

d) obiectul licitației - vânzarea unor autoturisme descrise în Caietul de sarcini; 

vânzarea se face în mod individual. 

e) contract de vânzare- cumpărare - este un contract prin care una din părți 

(vânzatorul) transferă proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părți (cumpărătorul) care se 

obligă în schimb să plătească vânzatorului prețul bunurilor vândute, descrise în Caietul de 

sarcini; 

f) prețul de pornire -prețul solicitat de vânzator, indicat în Caietul de sarcini, adus la 

cunoștința ofertantului și acceptat de ofertant. 

g)  caiet de sarcini - Caietul de sarcini va cuprinde condițiile pentru participare la 

licitația publică organizată în vederea vânzarii autoturismelor. Caietul de sarcini se solicită de 

la sediul vânzatorului așa cum prevede anunțul publicitar. 

 

3.  Organizarea licitației 

3.1 Organizatorul licitației: Universitatea din București 

3.2 Vânzator: Universitatea din București, cu sediul în Șos. Panduri, nr. 90, sector 5, 

București,  

3.3 Solicitanți: instituții publice interesate pentru obținerea transmiterii, fără plată a 

autovehiculelor și persoane fizice/juridice române sau străine care își manifestă dorința de a 

dobândi autoturismele in condițiile prezentelor instrucțiuni. 

 

3.4     Nu pot participa la licitație: 

a) membrii comisiilor de evaluare și de licitație și nici soțul (soția), frații, copiii si 

părinții acestora; 
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b)        persoanele fizice sau juridice, române sau străine care nu au depus Scrisorile de 

înaintare și plicurile sigilate cu documentele de participare în termenele stabilite, precum și cei 

care nu sunt prezenți la ora indicată pentru începerea licitației; 

c)    persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care nu au prezentat in totalitate, 

până la termenul limită de depunere a documentelor, documentele de participare, așa cum au 

fost solicitate; 

d)     persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care înregistrează datorii la 

bugetul consolidat de stat și la DGITL (bugetele locale); 

e) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care înregistrează debite la 

Universitatea din București, care nu respectă/ nu au respectat hotărârile Universităţii din 

Bucureşti sau au /au avut litigii cu aceasta.  

f) persoanele fizice, respectiv juridice, române sau străine, care au fost 

condamnate, respectiv ai căror administratori au fost condamnați penal. 

 

4. Anunțarea licitatiei 

4.1 Universitatea din București va face publică licitația printr-un anunț într-o 

publicație de circulație la nivel național, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită pentru 

licitație. 

La aceeași dată, institutia afișeaza anunțul de vânzare pe site-ul oficial al Universităţii 

din București. 

4.2 Cei interesați vor putea descărca documentația de participare la licitație de pe 

site-ul UB, www.unibuc.ro. 

4.3 Vânzătorul are obligația de a permite participanților sau reprezentanților 

acestora inspecția rnașinii pe cheltuiala lor și cu rezervarea datei de inspecție pentru stabilirea 

programului pentru a nu bloca activitatea instituției. 

4.4 Licitantului i se recomanda să vizioneze, să examineze autovehiculul și să obțină 

toate informațiile care pot fi necesare în vederea participării la licitație. Licitantul iși asumă in 

totalitate pagubele produse pe perioada examinării - produse exclusiv din vina sa. 

 

5. Cuantumul cotei de cheltuieli pentru participare la licitație: este in valoare de   

5% din prețul initial al vânzării – prețul de pornire pentru fiecare lot (autoturism) în parte 

(stabilit pentru fiecare etapă a licitației), în lei și se achită în contul 

RO49TREZ70520F335000XXXX deschis la Trezoreria Sector 5 al Universităţii din Bucureşti, 

CUI: 4505502 sau cu chitanța eliberată de casieria Universității din București. 

Obs. : cota/cotele de cheltuieli pentru participare la licitație nu va fi restituită. 

 

  6.  Precizări finale 

Pe timpul desfășurării licitației ofertanților le sunt interzise:   

- perturbarea ședintei prin orice mijloace; 

- acțiuni concertate ale participanților, în scopul influențării rezultatelor; 

- orice alte acțiuni contrare scopului licitației; 

Ofertanții care nu vor respecta aceste condiții, vor fi eliminați din licitație.   

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

ANEXA 2 

      SOLICITANTUL (PARTICIPANTUL) 

__________________ 
    (denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

 

Către .................................................................................................... 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

 Urmare a publicării anunțului dumneavoastră cu privire la organizarea licitației cu        

nr. ________/_________________ organizată în data de __________________________ prin 

care vă exprimați dorința de a valorifica prin vânzare autovehicule scoase din funcțiune.                      

Persoană fizică / SC __________________________________________________________ 
                                                (numele/denumireaofertantului)  

vă transmitem alăturat coletul sigilat și marcat în mod vizibil, pentru LOTURILE nr. _______, 

conținând: 

 

▪ documentele de participare 

 

Vâ multumim,. 

 

 

 

 

Data completării 

______________ 

 

 

 

 

 

Cu stimă, 

Solicitant (participant), 

__________________________ 
                                                                                                                                                             (semnatură autorizată) 
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ANEXA 3 

 

     SOLICITANTUL (PARTICIPANTUL) 
 

 ………………………………… 

           (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

 

 

 

Subsemnatul/a_______________________________ persoană fizică/ reprezentant al 

societății comerciale________________________________________________, cu adresa de 

domicilliu/sediul social în __________________, sector/județ________________________ 

str.________________________________nr. ______, bl. ______, sc. ___, et. ______, ap. __ 

CNP/CUI________________________________înregistrată la Registrul Comerţului sub 

nr.J___/________/________,telefon________________,e-mail _______________________, 

vă rog să aprobați participarea la licitația nr. _________/________________, organizată în data 

de _________________, pentru vânzarea autovehiculelor menționate la                                     

LOTURILE nr. ____________ 

 

  

 

 Vă mulțumim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant/Participant, 

_________________ 
(semnatura autorizata 
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ANEXA 4 

        DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

1. Subsemnatul, __________________________________reprezentant împuternicit 

al _________________________________________________, în calitate de  
                   (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 

solicitant/participant/candidat/ofertant//ofertant asociat/terț susținător al candidatului /ofertantului, 

declar pe propria raspundere, sub sancțiunile excluderii din procedura de licitație publică și 

sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 

ca___________________________privind atribuirea contractelor de  
                   (denumirea/numele ofertantului) 

achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, 

respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitive a unei instanțe 

judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, 

fraudă și/sau spălare de bani. De asemenea declar pe propria răspundere că nu mă aflu în 

reorganizare judiciară sau faliment. 

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 

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

confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații 

suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența, resursele și orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

3. Subsemnatul declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 “Falsul în 

Declaraţii” din Codul Penal referitor la “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei 

persoane dintre cele prevăzute la art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară 

activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, 

se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante 

________________________________________________________ cu privire la orice 

aspect    
                        (denumirea și adresa autorității contractante) 

tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră. 

5. Prezenta declarație este valabilă până la data semnârii procesului verbal de 

predare/primire al autovehiculului. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului _________ 

Numele și prenumele semnatarului ___________________________ 

Detalii despre ofertant: 

Numele ofertantului ______________________________ 

Țara de reședință ________________________________ 

Adresa de corespondență (dacă este diferită) _______________________________________ 

Telefon/ e-mail__________________ 

Data ________________________ 

 

Solicitant/participat/candidat/ofertant, 

_________________ 
(semnatura autorizata) 
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ANEXA 5 

            

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

 

 Subscrisa SC _________________________________________ SRL, cu sediul în 

___________________________________________________________________________

______, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J__/________/__.__.____, CUI 

_____________________, atribut fiscal ______, reprezentată legal prin 

___________________________________, în calitate de __________________________, 

împuternicim prin prezenta pe domnul/doamna ___________________________________, 

domiciliat/ă în ______________     ____________________________________, identificat/ă 

cu CI seria ______, nr. ___________, CNP ____________________________, eliberată de 

________________________, la data de _________________, având funcția de  

___________________________, să ne reprezinte la licitația nr. ________/_____________, 

organizată în data de ______________ de către Universitatea din București, în calitatea de 

autoritate contractantă, în scopul atribuirii contractului de vânzare/cumpărare având ca obiect 

______________________________________________________ 

 

 Împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații: 

• Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 

participarea la licitație 

• Să participle în numele subscrisei la licitație și să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul ți/sau în urma desfășurării licitației 

• Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

licitației 

• Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la licitație. 

 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la licitație. 

 

Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, pașaport) 

 

Data ________________________ 

Numele și prenumele reprezentantului legal ______________________________________ 
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ANEXA 6 

 

 

PROCES – VERBAL  

DE DESFĂȘURARE ȘI ADJUDECARE A LICITAȚIEI 

 

Încheiat astăzi …………. cu ocazia  

organizării licitaţiei nr. ......... pentru valorificarea autovehicule scoase din funcțiune aflate în 

proprietatea Universităţii din Bucureşti  

 

Comisia de licitație, numită prin Decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti, 

nr. ........./........................., compusă din: 

 

1. ______________________________________________________               - Preşedinte 

2. ______________________________________________________               - Membru 

3. ______________________________________________________               - Membru       

4. ______________________________________________________                -Secretar 

 

A procedat astăzi ……………….. , ora ………… la deschiderea etapei de evaluare 

pentru licitaţia mai sus menţionată. 

Preşedintele comisiei de evaluare, deschide licitaţia arătând scopul acesteia, prezintă pe 

scurt datele loturilor scoase la închiriere şi dă citire componenţei comisiei de evaluare. 

Invitaţia de participare a fost publicată în cotidianul ............................ din data 

........................., precum şi pe site-ul UB la adresa http://www.unibuc.ro/despre-

ub/organizare/administratie/directia-patrimoniu-imobiliar.  

 

Prezentul proces-verbal de desfășurare și adjudecare a licitației conţine trei anexe, după 

cum urmează: 

• ANEXA 6I, în care se va consemna prezența și respectarea termenului de depunere a 

documentelor de participare și admiterea/respingerea participanților pentru etapa 

următoare (evaluare documente de participare) 

• ANEXA 6II, în care se va consemna existenţa documentelor de participare specificate 

la (Art.7) depuse pentru participarea la licitație și admiterea/respingerea participanților 

pentru etapa următoare (etapa de licitare cu strigare și adjudecarea câștigătorilor) 

• ANEXA 6III (întocmită pentru fiecare LOT în parte), în care se vor consemna 

cotațiile de preț pentru fiecare strigare a fiecărui ofertant participant la licitație și 

cotațiile finale de preț ale participanților cu stabilirea câstigătorului pentru fiecare dintre 

loturile licitate (etapa de licitare cu strigare și adjudecarea câștigătorilor) 

Toate anexele fac parte integrantă din prezentul proces-verbal de deschidere. 

 

Înainte de deschiderea plicurilor sigilate, preşedintele comisiei de evaluare face o serie 

de precizări şi anume: 

 

1. Solicită împuternicirile scrise ale reprezentanţilor firmelor ofertante. 

2. Întreabă participanții/ofertanții dacă documentele de licitaţie au fost clare, complete, 

fără ştersături sau adăugiri, pentru a se întocmi ofertele în bune condiţii. 

3. Se întreabă participanții/ofertanții i dacă au luat cunoştinţă despre criteriul aplicat 

pentru atribuirea spaţiilor. 

http://www.unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-patrimoniu-imobiliar
http://www.unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-patrimoniu-imobiliar
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4. Se întreabă participanții/ofertanții dacă au obiecţiuni legate de documentele licitaţiei 

sau de modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. 
 

La întrebările puse toți participanții/ofertanții declară că că nu au obiecţiuni. 

Se va face prezența reprezentanților ofertanților la ședința de deschidere (ANEXA 6I) și se 

stabilesc ofertanții admiși pentru etapa următoare (evaluarea documentelor de participare). Vor 

fi respinși solicitanții care nu au depus Scrisorile de înaintare și plicurile sigilate cu 

documentele de participare în termenele stabilite, precum și cei care nu sunt prezenți la ora 

indicată pentru începerea licitației. 

OBS: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Conform PROCEDURII DE ATRIBUIRE: 
 

In cazul în care există solicitări din partea instituțiilor publice pentru obținerea 

transmiterii, fără plată a autovehiculelor, în stare de funcționare, comisia de licitație va aloca 

loturile respective institutiilor solicitante si va deschide sedința de licitație doar pentru loturile 

rămase nesolicitate de instituțiile publice interesate. În cazul in care mai multe instituții publice 

solicita același lot (autovehicul), acesta va fi repartizat institutiei care a transmis prima 

solicitarea de transmitere, fara plata a autovehiculului respectiv. 

 

Pentru licitația de astazi au fost inregistrate un nr. de …... solicitări din partea instituțiilor 

publice pentru obținerea transmiterii, fără plată a autovehiculelor astfel: 

……………………….…………………………………………………………………………

……………………….................................................................................................................. 

 
 

Se trece la deschiderea şi prezentarea plicurilor sigilate depuse de fiecare 

participant/ofertant prezent. Toţi participanții/ofertanții recunosc integritatea şi inviolabilitatea 

plicurilor care conţin documentele de participare. La loc vizibil se prezintă datele principale ale 

documentelor fiecărui participant și se completează opisul documentelor depuse (ANEXA 6II). 

 
 

Vor fi excluși de la participare cei care nu au prezentat in totalitate, până la termenul 

limită de depunere a documentelor, documentele de participare, așa cum au fost solicitate. 

Vor fi declarați respinşi și licitanții (inclusiv reprezentanţii acestora) care înregistrează 

debite la Universitatea din București. Vor fi respinşi şi licitanții (inclusiv reprezentanţii 

acestora) care nu respectă/ nu au respectat hotărârile Universităţii din Bucureşti sau au / au avut 

litigii cu aceasta.  

Vor fi declarați respinși și solicitanții (reprezentanții acestora) care sunt prevăzuți la art. 

5.2 din Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând 

instituțiilor publice din 23.10. 1995 (vor fi declarați respinși și membrii comisiei de evaluare, 

membrii comisiei de licitație, soțul /soția, frații, copiii și părinții acestor membri). 

 
 

În cazul în care, pentru fiecare lot în parte, nu există participanți/ofertanți sau se 

prezintă doar un singur participant/ofertant sau in cazul în care nici un participant nu a 

oferit cel puțin prețul de pornire, licitaţia se repetă după trecerea a cel puțin 5 zile de la 

data precedentei, iar prețul inițial va fi diminuat cu până la 20%. In cazul în care nici de 

această dată nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație și nu se oferă cel puțin 

prețul de pornire, licitația se va relua după după cel puțin 5 zile, iar prețul va fi diminuat 
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cu până la 40% față de prima licitație. În cazul în care nici de această dată nu a fost oferit 

cel puțin prețul de pornire, Universitatea din București va putea valorifica autovehiculele 

conform prevederilor legale în vigoare. În cazul în care bunurile nu pot fi valorificate, 

conform legii, acestea pot fi declasate și casate în condițiile legii. 

Obs. Pentru fiecare etapă de repetare/reluare a licitației, cota de cheltuieli pentru 

participare la licitație va fi de 5% din prețul inițial – prețul de pornire stabilit în urma 

diminuării pentru fiecare lot în parte. 
 

 

Licitația se va adjudeca în urma sedinței (etapei) de licitare cu strigare în cadrul aceleiași 

ședințe de deschidere, pentru fiecare lot in parte. Președintele comisiei anunță prețul inițial de 

vânzare de la care se pornește strigarea cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de 

comisie. Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări, ofertă care trebuie să 

respecte condițiile de salt precizate la inceputul licitației. Președintele comisiei anunță tare și 

clar suma oferită de ofertant. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai 

mare, președintele comisiei anunță adjudecarea licitației în favoarea participantului la licitație 

care a oferit ultima sumă. După anunțarea câștigătorului de către președintele comisiei, se 

declară inchisă licitația, in urma căreia prezentul proces verbal va fi semnat de comisia de 

licitație și de către participanții la licitație. 

 

            Licitația se poate adjudeca dacă participantul/ofertantul îndeplinește toate condițiile de 

calificare. Pasul (saltul) de supralicitare este de minim 50 LEI și se va licita doar multiplu de 

50 (exemplu: 50, 100, 150, .... , ....,  250  etc.). Comisia de evaluare va consemna în ANEXA 

6III, pentru fiecare lot în parte, cotațiile de preț pentru fiecare strigare a fiecărui ofertant 

participant la licitație, cotațiile finale de preț ale participanților și numele/denumire 

câștigătorului pentru fiecare lot în parte. ANEXA 6III va fi semnată și asumată de fiecare 

participant la licitație și de comisia de licitație. 

 
 

CRITERII DE ATRIBUIRE. 

Prețul adjudecat al bunului în cadrul licitației, in LEI, pentru fiecare autovehicul, cel mai 

ridicat pentru fiecare lot în parte cu îndeplinirea condiţiilor de participare.  
 

OBS. Prețurile oferite trebuie să fie mai mari sau egale cu tarifele minime acceptate 

(prețurile de pornire) stabilite în caietul de sarcini pentru fiecare lot în parte 

 
 

COMUNICAREA CÂŞTIGĂTORULUI LICITAŢIEI 

Președintele comisiei de licitație va anunța câștigătorul și va declara închisă licitația, în 

urma căreia întocmește procesul-verbal care se semnează de către comisia de licității și de către 

participanții la licitație.  

 

Câştigătorii sunt obligați să încheie/semneze contractul de vânzare-cumpărare și să achite 

integral prețul adjudecat al bunului în termen de maximum 10 zile de la data licitației. În acest 

sens, câștigătorii se vor prezenta la data, ora şi locul stabilite de Universitatea din Bucureşti 

pentru încheierea contractului de vânzare/cumpărare (ANEXA 7) şi încheierea procesului 

verbal de primire-predare a autovehicului (ANEXA 8). Neprezentarea va fi considerată 

renunţare la dreptul de a încheia contractul respectiv ceea ce va conduce la pierderea dreptului 

câştigătorului de a mai participa la alte licitaţii organizate de Universitatea din Bucureşti. 

Universitatea din Bucureşti va putea proceda la valorificarea acestora (nedezmembrate), cu 

aprobarea ordonatorului de credite, prin oferte de preț negociabil, cu respectarea prevederilor 

legale. Negocierile de preț avute vor fi consemnate într-un proces-verbal.  
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Bunurile care nu au putut fi valorificate cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, 

pot fi declasate și casate în condițiile legii, ordonatorul de credite bugetare fiind direct 

răspunzător pentru organizarea operațiunilor succesive, conform precizărilor legale incidente.  

 

 REZULTATUL LICITAȚIEI: 

 

Nr. 

Lot 

Nr. auto Denumire/Nume caștigător Prețul 

adjudecat (lei) 

Lot 1 B-47-UNV MERCEDES   

Lot 2 B-23-TTC MERCEDES   

Lot 3 B-16-UNI HYUNDAI   

Lot 4 B-78-SRD SKODA   

Lot 5 B-54-UNV NUBIRA   

Lot 6 B-07-UNV AUDI   
  

Preşedintele comisiei declară închise lucrările şedinţei de deschidere a licitaţiei. 

Drept pentru care am încheiat astăzi ………………, prezentul proces-verbal (….pag). 

Fiecare participant prezent va primi câte o fotocopie a prezentului proces-verbal.  
 

 

MEMBRII COMISIEI DE LICITAȚIE 

(Numele şi prenumele – semnătura) 

            COMISIA DE LICITAȚIE:    

 

1. ____________________________ (Președinte)             _________________________ 

2. ____________________________  (Membru)               _________________________ 

3. ____________________________ (Membru)                _________________________ 

4. ____________________________ (Secretar)                _________________________ 

 

Am luat la cunoştinţă, am semnat și am primit o copie a prezentului proces verbal de deschidere, 

 

REPREZENTANŢII OFERTANŢILOR 

1. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     semnătura_________ 

2. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     semnătura_________ 

3. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     semnătura_________ 

4. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     semnătura_________ 

5. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     semnătura_________ 

6. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     semnătura_________ 

7. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     semnătura_________ 

8. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     semnătura_________ 
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ANEXA 6I  

 

 CENTRALIZATORUL PARTICIPANȚILOR/OFERTANŢILOR 

care au depus documentele conform Documentației de participare la licitație nr. 

............/.............. şi prezenţa reprezentanţilor la şedinţa de deschidere din data de 

………………  ora ………… 

pagina ….. 

Nr. Denumire Instituție 

publică  

 

Denumire 

participant/ofertant 

Nume reprezentant 

LOTURILE 

solicitate 

Documente 

depuse în 

termen 

(DA/NU) 

Prezenţa 

(DA/NU) 

ADMIS/ 

RESPINS 

pentru 

evaluare 

documente 

Semnătură 

Ofertant 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

OBS: In cazul în care există solicitări din partea instituțiilor publice pentru obținerea 

transmiterii, fără plată a autovehiculelor,aflate în stare de funcționare, comisia de licitație va 

aloca loturile respective institutiilor solicitante si va deschide sedința de licitație doar pentru 

loturile rămase nesolicitate de instituțiile publice interesate. În cazul in care mai multe instituții 

publice solicita același lot (autovehicul), acesta va fi repartizat institutiei care a transmis prima 

solicitarea de transmitere, fara plata a autovehiculului respectiv. 

 

COMISIA DE LICITAȚIE:    

 

1. ____________________________ (Președinte)             _________________________ 

2. ____________________________  (Membru)               _________________________ 

3. ____________________________ (Membru)                _________________________ 

4. ____________________________ (Secretar)                 _________________________ 
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ANEXA 6II  

ETAPA DE EVALUARE DOCUMENTE DE PARTICIPARE  

Opisul documentelor depuse conform Documentației de participare la licitație nr. ............................. 
pentru licitația din data de ……………. ora ………. 

              

                                                                                pagina …. 

Nr. 

crt. 

Documente de participare Nume/ 

denumire 

solicitant  

 

…………. 

 

loturile 

solicitate: 

…………… 

Nume/ 

denumire 

solicitant  

 

…………. 

 

loturile 

solicitate: 

………… 

Nume/ 

denumire 

solicitant  

 

…………. 

 

loturile 

solicitate: 

…………… 

Nume/ 

denumire 

solicitant  

 

…………. 

 

loturile 

solicitate: 

………… 

1.  Cerere de participare (ANEXA 3)  

pentru persoane fizice și juridice 
    

2.  Dovada achitării cotei de cheltuieli pentru participarea la 

licitație în valoare de: (80 lei pentru Lotul nr. 1);   (250 lei 

pentru Lotul nr. 2);  (30 lei pentru Lotul nr. 3);  ( 100 lei pentru 

lotul nr. 4);   ( 90 lei pentru Lotul nr. 5) și    (125 lei pentru 

Lotul nr. 6) 

    

3.  Copie act identitate cu mențiunea „conform cu originalul” și 

semnată olograf de către posesor pentru persoane fizice române 

 

Copie pașaport cu mențiunea „conform cu originalul” și 

semnată olograf de către posesor pentru persoanele fizice străine 

 

Copie Certificat emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Camera de Comerţ şi Industrie Naţională sau Teritorială, 

care conţine codul unic de înregistrare precum şi anexa acestuia 

(pentru societăți comerciale) sau Sentința civilă (avizul de 

funcționare) și a Certificatul de Înscriere în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor. Copiile vor fi prezentate cu 

mențiunea „conform cu originalul” și semnate olograf de către 

conducătorul firmei ofertante pe fiecare pagină a documentului 

pentru persoane juridice române 

 

Actul de înmatriculare a societății comerciale străine, copie cu 

mențiunea „conform cu originalul” și semnată olograf de către 

posesor pentru persoanele juridice străine 

    

4.  Declaratie privind eligibilitatea (ANEXA 4) 

pentru persoane fizice și juridice 
    

5.  Certificat fiscal privind impozitele (original), valabil la data 

Iicitației pentru persoanele fizice și juridice romăne 
    

6.  Certificat de atestare fiscală privind taxele locale eliberat de 

Directia Generala a Finantelor Publice (original), valabil la 

data licitației pentru persoanele fizice și juridice române 

    

 ADMIS/RESPINS pentru etapa cu strigare și adjudecare     

 Semnătură ofertant      

COMISIA DE LICITAȚIE:    

1. ____________________________ (Președinte)             _________________________ 

2. ____________________________  (Membru)               _________________________ 

3. ____________________________ (Membru)                _________________________ 

4. ____________________________ (Secretar)                 _________________________ 
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ANEXA 6III 
 

ETAPA DE LICITARE CU STRIGARE ȘI ADJUDECAREA CÂȘTIGĂTORILOR 
conform Documentației de participare la licitație nr. ................/........................... 

pentru licitația din data de ........................., ora .............. 
 

PAS DE LICITARE: MULTIPLU DE 50 LEI 
 

LOT: …….    Pretul inițial de vânzare (PREȚUL DE PORNIRE) ............ LEI       pag: ……                                                                                                                 

Nr. 

Crt. 
OFERTANȚI 

 

 

Ofertant 

Sc/Persoana fizică 

 

……………………… 

Ofertant 

Sc/Persoana fizică 

 

…………………. 

Ofertant 

Sc/Persoana fizică 

 

…………………. 

Ofertant 

Sc/Persoana fizică 

 

…………………. 

1. 

Suma strigată ………………..lei …………………lei ………………..lei …………………lei 

Numărul strigării:    1      2      3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 

2. 

Suma strigată ………………..lei …………………lei ………………..lei …………………lei 

Numărul strigării:    1      2      3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 

3. 

Suma strigată ………………..lei …………………lei ………………..lei …………………lei 

Numărul strigării:    1      2      3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 

4. 

Suma strigată ………………..lei …………………lei ………………..lei …………………lei 

Numărul strigării:    1      2      3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 

5. 

Suma strigată ………………..lei …………………lei ………………..lei …………………lei 

Numărul strigării:    1      2      3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 

6. 

Suma strigată ………………..lei …………………lei ………………..lei …………………lei 

Numărul strigării:    1      2      3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 Nr.1    Nr.2   Nr. 3 

 
Prețul final în urma etapei de 

licitație cu strigare (lei/lot) 
   

 

 Rezultatul Licitației 

 (hotărârea de adjudecare) 

CÂȘTIGĂTOR/NECÂȘTIGĂTOR 

CÂȘTIGĂTOR/ 

 

NECÂȘTIGĂTOR 

CÂȘTIGĂTOR/ 

 

NECÂȘTIGĂTOR 

CÂȘTIGĂTOR/ 

 

NECÂȘTIGĂTOR 

CÂȘTIGĂTOR/ 

 

NECÂȘTIGĂTOR 

 
Semnătură ofertant 

    

 

COMISIA DE LICITAȚIE:    

 

1. .................................................      (Președinte)               _________________________ 

2. .................................................      (Membru)                  _________________________ 

3. .................................................      (Membru)                  _________________________ 

4.  ................................................       (Secretar)                  _________________________ 
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ANEXA 7 

 

 
 

 

 

CONTRACT DE 

 ÎNSTRĂINARE - DOBÂNDIRE 

    A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT 

 

 

 

 

 

 

 

(1) PERSOANA CARE ÎNSTRĂINEAZĂ Subsemnatul(a)3)  ..........................................................  Subscrisa .................................................. cu sediul în 

ROMÂNIA/ ......................, judeţul ............................., codul poştal ...................., municipiul/oraşul/comuna ................., satul/sectorul  ......................, str. 

COJOCARULUI, nr. 11, bl…………. , sc ……… , et. ......, ap……, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............................................C.I.F4) 

................................. tel./fax…................................, e-mail…………………….…………………, reprezentată prin ............................................................................5 
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ….nr…………, C.I.F.........................................., tel./fax...................................................., e-mail ….....................in 

calitate de vanzator 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(2) PERSOANA CARE DOBÂNDEȘTE Subsemnatul(a)3) ....................................... Subscrisa ................................................. cu sediul în ROMÂNIA/ 

................................, judetul ..............................................., codul poştal ..................., municipiul/oraşul/comuna ........................, satul/sectorul .............................., 

str………………., nr. ……., bl. ......, sc .…, et. ....., ap ……, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria...... nr. ............................., C.I.F4) 

.........................................., tel./fax ..............................., e-mail …………………….…………………, reprezentată prin ......................................................................5 

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria …… nr. …………., C.I.F.........................................., tel./fax...................................................., e-mail 

…..........................…………………………………in calitate de cumparator.. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(3) OBIECTUL CONTRACTULUI 

Mijlocul de transport: marca .................................tipul ..............., număr de identificare .................................. serie motor ................... seria şasiu ……………........, 

capacitatea cilindrică ......... cm³, greutate maximă admisă (pentru remorci/semiremorci) …....….… tone, număr de înmatriculare/înregistrare  ................................., 

data la care expiră inspecția tehnică periodică ………….……………., numărul cărții de identitate a vehiculului ................................, anul de fabricație ..............., 
norma euro ................... dobândit la data de …………., conform act ……………………. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

(4) PREȚUL  în cifre ................... , în litere  ................. LEI  

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________ 
(5) Persoana care înstrăinează menționată la punctul (1) declară ca mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de orice sarcini. De asemenea, declară 

ca a predat persoanei care dobândește menționat la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, primind 

de la acesta prețul prevăzut la punctul (4). 

   Persoana care dobândește menționată la punctul (2) declară ca a primit de la vânzătorul menționat la punctul (1) mijlocului de transport, cheile, 

certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, achitând persoanei care înstrăinează prețul menționat la punctul (4). 

   Anexe la contract :  Da        Nu 

   Atât persoana care înstrăinează, cât și dobânditorul declară, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul și uzul de fals că toate informațiile 

înscrise în prezentul document corespund realității. 

  Începând cu data semnării, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept și de fapt asupra mijlocului de transport ce face obiectul prezentului contract 

de înstrăinare-dobândire, preluând toate obligațiile prevăzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe numele sau, în maxim 30 de zile, 

de la data încheierii prezentului act. 

 Data si locul incheierii prezentului contract   .................../BUCURESTI 

Semnătura persoanei care înstrăinează ………………..  Semnătura persoanei care dobândește ……………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  REMTII - registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării de la organul fiscal local al persoanei care dobândește. 

Se completează pe exemplarul original care rămâne la dobânditor, pe exemplarul-copie care însoțește declarația de impunere și pe exemplarul-copie care 

se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. Cartuşul C se completează de organul fiscal local 

de la domiciliul persoanei care a dobândit  mijlocul de transport. Informatiile referitoare la transmiterea dreptului de proprietate se comunica si se 

mentioneaza in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehuculelor inmatriculate; aceasta mentiune nu produce efectul juridic al 

transcrierii transmiteriidreptului de proprietate. 

Model 2016 ITL 054 Anexa nr. 2 Denumirea organului fiscal local de la 

domiciliul /sediul persoanei care 

instraineaza 

    CIF/Cod SIRUTA 

   Adresa 

   Tel/fax/e-mail        

  REMTII1) 

 

Nr. ............................/.....................20… 
 

Rol nr.: .......................................... 
 

         Original             Copie 

                        DFMT  

Vânzătorul NU are debite 

la data de întâi a lunii 

următoare înregistrării 

actului de înstrăinare-

dobândire2) 

(se completează și pe copii): 

Prenumele …………………... 

Numele ………………………. 

Funcția …………………….. 

LS. 

A 

B 

Copie 1 – 4 „Conform cu originalul” 
(Se semnează doar pe copii) 

Semnătură 
 

     Vânzător                           Cumpărător 

 …………………                ………………. 

1) REMTII - Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării de la organul fiscal 

local al persoanei care înstrăinează; 

2) Prin completarea de către organul fiscal local a cartuşului B se atestă îndeplinirea prevederilor art. 159 alin. (5) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nemaifiind necesară 

eliberarea unui certificat de atestare fiscală. Cartuşele  A și B se completează de organul fiscal local unde este 

înregistrat mijlocul de transport al persoanei care înstrăinează; 

3) Se completează în cazul persoanelor fizice; 

4) Se completează: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz);. 

5) Se completează în cazul persoanelor juridice; 

6) Moştenitorii trebuie să facă dovada proprietăţii cu certificatul de moşt enitor sau, în lipsa acestuia cu sentinţa 

judecătorească, după caz; 

 

 
            Denumirea organului fiscal local 

            CIF/Cod SIRUTA 

            Adresa 

            Tel/fax/e-mail                                                 REMTII7) 

                                                  Nr. ……..............…../……….…..20…... 

                                                  Rol nr.: ….................…………….……. 
 

 

C        

Prenumele …………………... 

Numele ………………………. 

Funcția …………………….. 

LS. 
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ANEXA 8 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 
(autovehicul conform rezultatului licitației nr. …..…din ………………) 

             

 

 

Incheiat astăzi ……………………….. între: 

 

 

 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI cu sediul în Bucureşti, Șos. Panduri, nr. 90, 

Sector 5, telefon 021.305.9730, cod poștal 050663, cod fiscal 4505502, cont 

RO34TREZ70520F330800XXXX deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Rector 

prof.univ.dr. Marian PREDA, în calitate de predator,  

 

și 

 

Persoana juridică/persoana fizică ........................…………………………… cu 

sediul/domiciliul în localitatea………………………., 

str.…………………………………….nr……, identificată cu……………………/înregistrată 

cu……………………….., reprezentată prin……………………………….. având nr. de 

telefon……………………și e-mail ………….…………….., în calitate de primitor, 

 

  Cu ocazia predării/primirii a autovehiculului: 

Numar 

auto 

Marca An 

fabricatie/Nr.km  

Starea tehnica 

 

 

 

 

   

 

 

  

 Procesul verbal de predare/primire a fost întocmit în 3 exemplare: unul pentru 

Universitatea din București, unul pentru persoana împuternicită de Universitatea din București 

să predea autovehiculul și unul pentru persoana fizică/juridică. 

 

Universitatea din București               Persoana Juridică/Persoana Fizică 

  

     Am predat,            Am primit, 

 

Numele ………………….          Numele…. ……….……….... 

 

Semnătura ……………….          Semnătura ……………….…. 

 

                                 Ștampila  

(doar pentru Persoanele juridice) ………..……      
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ANEXA 9 

 
 

 

 

DECLARAŢIE  

de confidenţialitate şi imparţialitate 

 

 

 

Subsemnatul/a………………………….,  născut/ă  în loc. ………………  

la data de …………, domiciliat/ă  în ………………...………, str. 

……………….…., nr. ……, sector ……, CNP …..……………………., membru 

al comisiei de evaluare pentru licitația de …………………., organizată de 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, 

în conformitate cu prevederile legale, declar pe proprie răspundere, sub 

sancţiunea falsului în declaraţii următoarele: 

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi; 

b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare a unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi; 

c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea 

inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 

conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/ concurenţi/candidaţi sau 

subcontractanţi; 

d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul 

procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.  

Totodata, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului 

ofertelor/candidaturilor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către 

operatorii economici a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora 

de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra 

lucrărilor comisiei de evaluare/juriului. 

Înţeleg ca în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislaţiei civile şi penale. 

 

 

       Membru al comisiei de evaluare, 
 

 


