
 

 
 

Nr.inreg. _______________ 
 

Stimata Doamna,  
Stimate Domn, 

 
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii doreste sa 
achizitioneze furnizare de consumabile in cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public 
de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor 
strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609, co-finantat din Fondul Social European, 
prin Programul Operational “Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara 1 “Îmbunătăţiri de structură şi proces 
ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Interventie 1.1 “Imbunatatirea procesului de luare a 
deciziilor’’ 
Codurile CPV aferente acestei achizitii: 30192700-8 Papetărie; 30197643-5 Hârtie pentru fotocopiatoare, 39263000-3 
Articole de birou, 30125100-2 Cartuşe de toner;  30125120-8 Toner pentru fotocopiatoare 
 
In cele ce urmeaza sunteti invitati sa depuneti oferta Dumneavoastra de pret pentru furnizarea produselor mentionate mai 
sus. 

 
1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa. 

Legislatia aplicabila:  

- ORDONANTA DE URGENTA Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

- HOTARAREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
 

2. Oferta financiara Formular 8, trebuie exprimata ca pret unitar, in LEI cu valoarea TVA exprimata separat si va include 
toate costurile aferente serviciilor descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru pretul total ofertat, fara TVA, iar contractul 
va fi acordat firmei care ofera cel mai mic pret total ofertat, fara TVA. Ofertantii pot depune o singura oferta. Oferta de 
pret va fi intocmita dupa cum urmeaza: 
 

Nr. 
Crt 

Descriere / Specificatii tehnice 

Nr.buc UM 

PRET 
UNITAR 
FARA 
TVA 

VAL LEI 
FARA 
TVA 

1 
Hartie Format: A4 (210 x 297 mm), Gramaj: 80 g/mp, Ambalare: 500 coli/top,  96,8% 
alb, 90,5% opacitate 

750 top     

2 Format A3, 80g/mp, 297x420mm, 96,8% alb, 90,5%opacitate 25 top     

3 
Rezerva tip Parker , pt pixuri, corp metalic , scriere fina (0.5mm ), cu extremitatea in 
culoarea scrierii ,albastru 

100 buc     

4 
Rezerva tip Parker , pt pixuri, corp metalic , medie/0.7mm), cu extremitatea in 
culoarea scrierii , albastru 

100 buc     

5 
Banda adeziva transparenta, Material: PP acrylic transparent, 48mm x 66m ,  6 
role/set,3M 

5 set     

6 Dispencer banda adeziva 50*66m  5 buc     

7 
Biblioraft plastifiat la exterior cu folie din polipropilena, colturi metalice, mecanism 
metalic nichelat, inel de prindere, buzunar din plastic pentru etichete, latime 75 mm,  

1000 buc     

8 
Folie A4, deschidere in partea sus, 11 perforații pentru încopciereîn orice tip de 
dosar, Ambalare 100 buc/ set,  

30 set      

9 Pix cu index plastic , 50 file, 11.9*42.9mm , galben , roz, 3M 50 buc     

10 

Set marker permanent, scriere 0.4mm, uscare rapida, cerneala rezistenta la apa , 
fara miros intepator,corp din PP, cu extremitatile din culoarea scrierii, negru , 
albastru , rosu, verde, 4 culori/set,  

50 set     

11 
Creion mecanic, virf metalic retractabil, guma ,accesorii metalice, grip, corp plastic 
negru , rosu, albastru, pt. mina 0.7mm,  

100 buc     

12 
Mine creion 0,7mm, Rezistenta foarte mare la rupere, Ambalare: 12 buc./set, 
Duritate HB,  

50 set     



 

 
 

13 Tus pentru stampile de cauciuc,  28ml, albastra  5 buc     

14 Cub din hartie color lipit lateral, 8.5 x 8.5cm, 70g/mp,800file/set,cusuport transparent 100 set     

15 Note adezive 38*51mm culori pastel, 100 file/top, galben , roz, bleu , verde 50 top     

16 
Separator carton 105*240, 180g/mp, cu perforatii pt indosariere in biblioraft, 
100buc/set 

50 set     

17 

Banda adeziva cu adeziv pe ambele suprafete, realizata din material spongios, 
adeziv permanent, 
sustine o greutate de pana la 900 grame, mod de ambalare: blister, 16 benzi dublu 
adezive pretaiate/blister,  dimensiune: 25,4x25,4 mm, 3M 

20 set     

18 DVD, 4.7GB, 120min, cu carcasa SLIM, 100 buc     

19 Dosar plastic dur, cu clip 100 buc     

20 Hartie A4 , PEARL POLAR DOWN , 125g/mp, 250 coli/top 2 top     

21 
Carton A4, 200g/mp, texturat, CONSTELLATION SNOW E34 FIANDRA , 125 
coli/top 

4 top     

22 Carton A4, 200g/mp, texturat, CONSTELLATION IVORY E/E06, 125 coli/top 4 top     

23 Carton A4, 240g/mp, texturat, STUCCO PERNTAGRAM IVORY, 125coli/top 4       

24 Carton A4, 200g/mp, texturat, COROLLA BOOK PW, 125coli/top 4 top     

25 
Dosar plastic cu gaurele pt biblioraft, cu eticheta interschimbabila din carton ,100 
buc/set 

100 set     

26 C-EXV36 15 buc      

27 C-EXV11 15 buc      

28 C-EXV35 6 buc      

29 C-EXV21 BK 6 buc      

30 C-EXV21 C 5 buc      

31 C-EXV21 Y 4 buc      

32 C-EXV21 M 4 buc      

33 C-EXV18 3 buc      

34 FX-10 3 buc      

35 FX-3 5 buc      

57 Unitate developare 3 buc      

58 Unitate fixare 3 buc      

59 Rola separatie 5 buc      

60 Rola preluare 5 buc      

61 Rola alimentare 5 buc      

62 Unitate incarcare 5 buc      

63 Belt transfer 5 buc      

64 Rola hartie stergere fixare 5 buc      

65 Rola fixare 5 buc      

66 Unitate rola presoare 5 buc      

67 Unitate developare 5 buc      

  TOTAL FARA TVA         

  TOTAL CU TVA         

 
 

3. Se accepta oferte prin posta, curier, e-mail sau fax, urmand a prezenta oferta in original la sediul UEFISCDI pana la 
data limita de deschidere a ofertelor, respectiv 14 martie 2014. 
 

4. Oferta Dumneavoastra trebuie sa respecte formatul de mai jos si va fi adresata si trimisa la: 
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii  
In atentia: Elena Victoria Zaharia, Anca Mustata –Coordonator Achizitii Publice 



 

 
 

Adresa/Locatia de Implementare a proiectelor: Calea Plevnei, nr. 3, Bucuresti, Sector 5, Romania 
Tel. 021/307.19.86 
Fax: 021/307.19.19 
E-mail: office@uefiscdi.ro; luciana.bratu@uefiscdi.ro 
 

5. Se va lua in considerare oferta pentru toate elementele solicitate. Ofertele adecvate din punct de vedere al 
specificatiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preturilor. Contractul se va acorda firmei care ofera cel mai mic 
pret evaluat si care indeplineste standardele obligatorii in ceea ce priveste capacitatile tehnice si financiare. Cerintele 
minime prezentate, trebuiesc indeplinite in totalitate de catre ofertant in vederea calificarii ofertei sale. Ofertele 
incomplete sunt considerate neconforme. 
 

6. Oferta tehnica se va intocmi confom Formular 7, in tabel de corespondenta, pentru a facilita procesul de evaluare a 
ofertelor. 
 

7. Documente care insotesc oferta:  
a) Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare – original – Formularul 1 
b) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69

1
 din OUG 34/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare – original – Formularul 2 
c) Declaratie privind calitatea de participant la procedura - original – Formularul 4 
d) Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta - Original sau 

copie cu mentiunea „conform cu originalul”. Din Certificatul Constatator trebuie sa reiasa ca ofertantul are 
inclus in obiectul de activitate serviciile care constituie obiectul prezentei proceduri de achizitie. Ofertantului clasat 
pe primul loc, i se va solicita prezentarea documentul in original/copie legalizata pentru conformitate, la semnarea 
contractului. 

e) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Formularul 6 

 
8. Oferta trebuie sa fie valabila timp de minim 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor si va fi depusa in 

original, insotita de un Stick/CD/DVD cuprinzand oferta tehnica in format editabil (doc.), introduse intr-un plic exterior 
inchis, sigilat si stampilat, care va fi inscriptionat astfel: „Achizitia publica de furnizare de consumabile” pentru 
implementarea proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 
din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a 
României” cod SMIS 37609. 
 

9. Data limita pentru depunerea ofertelor la adresa mentionata anterior este 14 martie 2014, ora 10.00 A.M. Data limita 
pentru solicitarea clarificarilor: cu 1 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. 

 
10. Contractul se va incheia pana la data de 20 martie 2014. Valoarea maxima a serviciilor incluse in contract/comanda 

nu va putea depasi suma de 87.600 lei fara TVA. 

11. Plata se va efectua cu ordin de plata, dupa furnizarea produselor, in baza procesului verbal de receptie semnat fara 

obiectiuni si a facturii emise de Prestator.  

12. Toate documentele ofertei vor fi completate, stampilate si semnate (inclusiv nume in clar) de catre  reprezentantul 

legal. 

 
 
Coordonator Achizitii        
Victoria Elena Zaharia       

 

 

 

DIRECTOR GENERAL UEFISCDI 

ANDRIAN CURAJ 

 
 

mailto:office@uefiscdi.ro
mailto:luciana.bratu@uefiscdi.ro


 

 
 

FORMULAR 1 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

1. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de ofertant la 
procedura de achizitie publica “„Achizitia publica furnizare de consumabile in cadrul proiectului : „Creșterea capacității 
administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, 
mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609, ...... reprezentata prin 
subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit in calitate de  
.................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu 
ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 
de servicii aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ca: 

a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 
c) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in 
…………………….(se va specifica Romania sau tara in care sunt stabiliti) pana la termenul limita de 
depunere al ofertei; 
c^1) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile 
ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor 
acestuia; 
d) nu am fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o 
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; 
e) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in 
scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 

2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnati prin hotararea definitiva a unei 
instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau 
pentru spalare de bani.     
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care 
insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele 
de care dispunem. 
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze 
informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului 
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 
legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele si prenume)____________________,  
 

(semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic) 
(Operator economic) 

 

 

 

 



 

 
 

FORMULAR 2 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in prevederile art.69¹ 

 (evitarea conflictului de interese) 

 

Subsemnatul(a) .............................................................………… (denumirea, numele operatorului economic),  in 

calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura de cerere de oferta pentru 

atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Achizitia publica furnizare de consumabile in cadrul proiectului 

„Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a 

răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 

37609”,  avand cod CPV 30192700-8 Papetărie; 30197643-5 Hârtie pentru fotocopiatoare, 39263000-3 Articole de birou, 

30125100-2 Cartuşe de toner;  30125120-8 Toner pentru fotocopiatoare, la data de .......................... (zi/luna/an), 

organizata de UEFISCDI, declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 69
1
 din 

O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: 

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu am 

actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau nu ma aflu in relatii 

comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din O.U.G. nr.34/2006, cu persoanele ce detin functii de 

decizie in cadrul autoritatii contractante (conform anexei), despre care am luat la cunostinta din documentatia de atribuire 

atasata anuntului/invitatiei de participare nr................................din SEAP. 

Data completarii ...................... 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexa a declaratiei privind evitarea conflictului de interes 

TABEL 

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE  

IN CADRUL INSTITUTIEI 

 

 

Nume Prenume Functie 

Adrian CURAJ Director General 

Elena TIŢA Director Economic 

Lucia BOICENCO Manager Financiar 

Ecaterina GHITA Consilier Juridic 

Elena Victoria ZAHARIA Responsabil achizitii 

Luciana BRATU Manager Proiect  

Anca Iuliana MUSTATA Expert 

Elena POPESCU Expert 

Andreea Cristina ZAHARIA Expert 

Cezar Mihai HAJ Expert 

 

 

Operator economic, 

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

 

 

 

 

 



 

 
 

FORMULAR 3 

Operator Economic 
................................. 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAȚIE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALIFICARE 
 
 

* Notă: Potrivit art. 11 din H.G. nr. 925/2006,  pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 
din ordonanţa de urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de 
reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în 
documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, 
modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele 
asemenea. 

 
Subsemnatul, .............. reprezentant/împuternicit al .........................(denumirea operatorului economic), în calitate de: 

- ofertant unic (cu oferta individuală) 
- ofertant asociat (cu oferta comună)  
 la procedura de ................. (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului având ca obiect 

Achizitia publica furnizare de consumabile in cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de 
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de 
dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609”, cod CPV …………….. organizată de ............ (denumirea 
autorității contractante), la data de................ zi/luna/an), 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură că îndeplinesc criteriile de calificare 
astfel cum au fost solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: 

 
Situația personală 
Capacitatea de exercitare a activității profesionale 
Situația economico-financiară 

Capacitatea tehnică și/sau profesională 

Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului 

(se bifează după caz) 
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate în prezenta declarație precum și Anexa acesteia sunt complete și 

corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXA 1 la Formularul 3 

 
Subsemnatul, .............. reprezentant/împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic), în 

susținerea DECLARAȚIEI menționez succint modul concret de îndeplinire a documentelor*  așa cum au fost solicitate  în 
documentația de atribuire de către autoritatea contractantă: 
 
 A   Situația personală:.................................... 
B   Capacitatea de exercitare a activității profesionale:.................................. 
C   Situația economico-financiară:.................................... 
D    Capacitatea tehnică și/sau profesională:................................... 
E    Standarde de asigurare a calității:................................... 
 
Înțeleg că în cazul în care primesc din partea autorității contractante o solicitare de a prezenta/completa 
certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă  îndeplinirea cerințelor de calificare prezentate mai sus, mă 
oblig să le prezint în termenul stabilit.  
 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 

« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 

făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă » 

       

Data completării ...................... 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta 

declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FORMULAR 4 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

1. Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al 
............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de 
fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect “ Achizitia publica 
furnizare de consumabile in cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare 
economico-socială a României” cod SMIS 37609”, avand cod CPV _________________, la data de .............. (zi/luna/an), 
organizata de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, particip si 
depun oferta: 
□ in nume propriu; 
□ ca asociat in cadrul asocierii condusa de: numele liderului / noi insine; 
□ ca subcontractor; 
        (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.  
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar 
pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe 
seama fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv 
platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa ramana in asociere pe intreaga durata a executiei contractului. 
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Sectiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din 
Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, modificata si completata, si adaugam, in mod special, ca nu avem nici un potential 
conflict de interese sau alte relatii asemanatoare cu ceilalti candidati sau alte parti implicate in procedura de atribuire in 
timpul depunerii ofertei. 
5. Subsemnatul declar ca: 
□ nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici; 
□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
6. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie 
la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi 
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 
7. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care 
insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze 
informatii reprezentantilor autorizati ai UEFISCDI,  adresa Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti cu privire la orice 
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal 
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FORMULAR 6 
CERTIFICAT 

de participare la achizitie directa cu oferta independenta 
 

I. Subsemnatul/ Subsemnatii, ..................., reprezentant/ reprezentanti legali al/ai ..........................................................., 
intreprindere/ asociere care va participa la procedura de achizitie publica „Achizitia publica furnizare de consumabile in 
cadrul proiectului : „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din 
România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a 
României” cod SMIS 37609”, organizata de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, 
Dezvoltarii si Inovarii, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ........................ din data de ................., certific/ 
certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. 
II. Certific/ Certificam prin prezenta, in numele ............................................, urmatoarele: 

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate 

se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de 

participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decât 

ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie 
publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista 
consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste 
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau 
intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei 
proceduri; 

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, 
cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul 
oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. 

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat 
sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 
 
 

 

 

 

Ofertant,          Data 
Reprezentant/Reprezentanti legali 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FORMULAR 7 

 

 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

Propunere tehnica 

Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii  

Adresa:  Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti 
Telefon:  +04021.307.19.18 

Fax:    +04021.307.19.19 

(Detaliati specificatiile tehnice ale produselor propuse astfel incat sa fie in concordanta cu cele solicitate prin caietul de 

sarcini) 

 

Modul de prezentare a criteriilor solicitate 

 

 
Criterii solicitate Criterii oferite 

 
 

 
1  

 

2   

…   

 

 

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]     
Operator economic,……....……………………….. 
 
(nume, semnatura autorizata si stampila) 
 

 

 

 

 



 

 
 

FORMULAR 8 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii  
Adresa:  Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti 
Telefon:  +04021.307.19.18 
Fax:    +04021.307.19.19 

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

__________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 
documentatia mai sus mentionata, sa furnizam consumabile in cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a 
sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung 
nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609”  cod CPV ............... .........................., 
pentru suma de [X.XXX,XX] LEI,  la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de [X.XXX,XX] LEI,. 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de 
timp anexat. 

 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________________zile, respectiv 

pana la data de ___________________________, si 
                          (durata in litere si cifre)                                (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 

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

 
5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim 

garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 
6. Alaturi de oferta de baza: 

     _    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod 
clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 

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

Data _____/_____/_____ 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

            (nume si semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 

Operator economic, 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA 

 

Nr. 
Crt 

Descriere / Specificatii tehnice 

 
MARCA 

PRODUS 
Nr.buc UM 

PRET 
UNITAR 
FARA 
TVA 

VAL LEI 
FARA 
TVA 

1 
Hartie Format: A4 (210 x 297 mm), Gramaj: 80 g/mp, Ambalare: 500 
coli/top,  96,8% alb, 90,5% opacitate 

 
750 top     

2 Format A3, 80g/mp, 297x420mm, 96,8% alb, 90,5%opacitate  25 top     

3 
Rezerva tip Parker , pt pixuri, corp metalic , scriere fina (0.5mm ), cu 
extremitatea in culoarea scrierii ,albastru 

 
100 buc     

4 
Rezerva tip Parker , pt pixuri, corp metalic , medie/0.7mm), cu 
extremitatea in culoarea scrierii , albastru 

 
100 buc     

5 
Banda adeziva transparenta, Material: PP acrylic transparent, 48mm x 
66m ,  6 role/set,3M 

 
5 set     

6 Dispencer banda adeziva 50*66m   5 buc     

7 

Biblioraft plastifiat la exterior cu folie din polipropilena, colturi metalice, 
mecanism metalic nichelat, inel de prindere, buzunar din plastic pentru 
etichete, latime 75 mm,  

 
1000 buc     

8 
Folie A4, deschidere in partea sus, 11 perforații pentru încopciereîn 
orice tip de dosar, Ambalare 100 buc/ set,  

 
30 set      

9 Pix cu index plastic , 50 file, 11.9*42.9mm , galben , roz, 3M  50 buc     

10 

Set marker permanent, scriere 0.4mm, uscare rapida, cerneala 
rezistenta la apa , fara miros intepator,corp din PP, cu extremitatile din 
culoarea scrierii, negru , albastru , rosu, verde, 4 culori/set,  

 
50 set     

11 
Creion mecanic, virf metalic retractabil, guma ,accesorii metalice, grip, 
corp plastic negru , rosu, albastru, pt. mina 0.7mm,  

 
100 buc     

12 
Mine creion 0,7mm, Rezistenta foarte mare la rupere, Ambalare: 12 
buc./set, Duritate HB,  

 
50 set     

13 Tus pentru stampile de cauciuc,  28ml, albastra   5 buc     

14 
Cub din hartie color lipit lateral, 8.5 x 8.5cm, 
70g/mp,800file/set,cusuport transparent 

 
100 set     

15 

Note adezive 38*51mm culori pastel, 100 file/top, galben , roz, bleu , 

verde 
 

50 top     

16 
Separator carton 105*240, 180g/mp, cu perforatii pt indosariere in 
biblioraft, 100buc/set 

 
50 set     

17 

Banda adeziva cu adeziv pe ambele suprafete, realizata din material 
spongios, adeziv permanent, 
sustine o greutate de pana la 900 grame, mod de ambalare: blister, 16 
benzi dublu adezive pretaiate/blister,  dimensiune: 25,4x25,4 mm, 3M 

 

20 set     

18 DVD, 4.7GB, 120min, cu carcasa SLIM,  100 buc     

19 Dosar plastic dur, cu clip  100 buc     

20 Hartie A4 , PEARL POLAR DOWN , 125g/mp, 250 coli/top  2 top     

21 
Carton A4, 200g/mp, texturat, CONSTELLATION SNOW E34 
FIANDRA , 125 coli/top 

 
4 top     

22 
Carton A4, 200g/mp, texturat, CONSTELLATION IVORY E/E06, 125 
coli/top 

 
4 top     

23 
Carton A4, 240g/mp, texturat, STUCCO PERNTAGRAM IVORY, 
125coli/top 

 
4       

24 Carton A4, 200g/mp, texturat, COROLLA BOOK PW, 125coli/top  4 top     

25 
Dosar plastic cu gaurele pt biblioraft, cu eticheta interschimbabila din 
carton ,100 buc/set 

 
100 set     

26 C-EXV36  
15 buc      

27 C-EXV11 
 

15 buc      

28 C-EXV35 
 

6 buc      



 

 
 

29 C-EXV21 BK 
 6 buc      

30 C-EXV21 C 
 5 buc      

31 C-EXV21 Y 
 4 buc      

32 C-EXV21 M 
 4 buc      

33 C-EXV18  
3 buc      

34 FX-10 
 

3 buc      

35 FX-3 
 

5 buc      

57 Unitate developare  3 buc      

58 Unitate fixare  3 buc      

59 Rola separatie  5 buc      

60 Rola preluare  5 buc      

61 Rola alimentare  5 buc      

62 Unitate incarcare  5 buc      

63 Belt transfer  5 buc      

64 Rola hartie stergere fixare  5 buc      

65 Rola fixare  5 buc      

66 Unitate rola presoare  5 buc      

67 Unitate developare  5 buc      

  TOTAL FARA TVA 
 

        

  TOTAL CU TVA  
        

 

 
Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]     
 
Operator economic,……....……………………….. 
 
(nume, semnatura autorizata si stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 

 



 

 
 

CAIET DE SARCINI 

In cadrul programelor sale, Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii, 

Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI deruleaza proiecte finantate de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi 

formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de 

intervenţie 1.2. „Calitate in invatamantul superior” si Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa 

prioritara 1 “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de 

Interventie 1.1 “Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor’’. 

Prin prezenta documentatie de atribuire, UEFISCDI invita operatorii economici interesati sa depuna o oferta 

pentru achizitia publica de materiale consumabile, necesare  pentru activitatile din cadrul proiectului  „Creșterea 

capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde 

pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609. 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului  si constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică si cea financiară.  

Caietul de sarcini conţine in mod obligatoriu, specificaţii tehnice si totodată indicaţii privind regulile de bază care 

trebuie respectate astfel încât potenţialii operatori economici să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu 

necesităţile autorităţii contractante. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. 

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar 

numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 

Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage 

respingerea ofertei ca neconformă. 

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau 

de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a 

tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 

produse. 

Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de <<sau echivalent>> si vor fi considerate specificatii 

minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator. 

 

 

 

 



 

 
 

TABELUL 

  Descriere / Specificatii tehnice 

 
MARCA 

PRODUS 
Nr.buc UM 

PRET 
UNITAR 
FARA 
TVA 

VALOARE 
LEI FARA 

TVA  

1 
Hartie Format: A4 (210 x 297 mm), Gramaj: 80 g/mp, 
Ambalare: 500 coli/top,  96,8% alb, 90,5% opacitate 

 
750 top   

2 
Format A3, 80g/mp, 297x420mm, 96,8% alb, 
90,5%opacitate 

 
25 top   

3 
Rezerva tip Parker , pt pixuri, corp metalic , scriere fina 
(0.5mm ), cu extremitatea in culoarea scrierii ,albastru 

 

100 buc   

4 
Rezerva tip Parker , pt pixuri, corp metalic , medie/0.7mm), 
cu extremitatea in culoarea scrierii , albastru 

 

100 buc   

5 
Banda adeziva transparenta, Material: PP acrylic 
transparent, 48mm x 66m ,  6 role/set,3M 

 
5 set   

6 Dispencer banda adeziva 50*66m   5 buc   

7 

Biblioraft plastifiat la exterior cu folie din polipropilena, 
colturi metalice, mecanism metalic nichelat, inel de 
prindere, buzunar din plastic pentru etichete, latime 75 mm,  

 

1000 buc   

8 
Folie A4, deschidere in partea sus, 11 perforații pentru 
încopciereîn orice tip de dosar, Ambalare 100 buc/ set,  

 

30 set    

9 
Pix cu index plastic , 50 file, 11.9*42.9mm , galben , roz, 
3M 

 
50 buc   

10 

Set marker permanent, scriere 0.4mm, uscare rapida, 
cerneala rezistenta la apa , fara miros intepator,corp din 
PP, cu extremitatile din culoarea scrierii, negru , albastru , 
rosu, verde, 4 culori/set,  

 

50 set   

11 

Creion mecanic, virf metalic retractabil, guma ,accesorii 
metalice, grip, corp plastic negru , rosu, albastru, pt. mina 
0.7mm,  

 

100 buc   

12 
Mine creion 0,7mm, Rezistenta foarte mare la rupere, 
Ambalare: 12 buc./set, Duritate HB,  

 
50 set   

13 Tus pentru stampile de cauciuc,  28ml, albastra   5 buc   

14 
Cub din hartie color lipit lateral, 8.5 x 8.5cm, 
70g/mp,800file/set,cusuport transparent 

 
100 set   

15 
Note adezive 38*51mm culori pastel, 100 file/top, galben , 
roz, bleu , verde 

 
50 top   

16 
Separator carton 105*240, 180g/mp, cu perforatii pt 
indosariere in biblioraft, 100buc/set 

 
50 set   

17 

Banda adeziva cu adeziv pe ambele suprafete, realizata din 
material spongios, adeziv permanent, 
sustine o greutate de pana la 900 grame, mod de 
ambalare: blister, 16 benzi dublu adezive pretaiate/blister,  
dimensiune: 25,4x25,4 mm, 3M 

 

20 set   

18 DVD, 4.7GB, 120min, cu carcasa SLIM,  100 buc   

19 Dosar plastic dur, cu clip  100 buc   



 

 
 

20 Hartie A4 , PEARL POLAR DOWN , 125g/mp, 250 coli/top 

 
2 top   

21 
Carton A4, 200g/mp, texturat, CONSTELLATION SNOW 
E34 FIANDRA , 125 coli/top 

 
4 top   

22 
Carton A4, 200g/mp, texturat, CONSTELLATION IVORY 
E/E06, 125 coli/top 

 
4 top   

23 
Carton A4, 240g/mp, texturat, STUCCO PERNTAGRAM 
IVORY, 125coli/top 

 
4     

24 
Carton A4, 200g/mp, texturat, COROLLA BOOK PW, 
125coli/top 

 
4 top   

25 
Dosar plastic cu gaurele pt biblioraft, cu eticheta 
interschimbabila din carton ,100 buc/set 

 
100 set   

26 C-EXV36  15 buc    

27 C-EXV11  15 buc    

28 C-EXV35  6 buc    

29 C-EXV21 BK  6 buc    

30 C-EXV21 C  5 buc    

31 C-EXV21 Y  4 buc    

32 C-EXV21 M  4 buc    

33 C-EXV18  3 buc    

34 FX-10  3 buc    

35 FX-3  5 buc    

57 Unitate developare  3 buc    

58 Unitate fixare  3 buc    

59 Rola separatie  5 buc    

60 Rola preluare  5 buc    

61 Rola alimentare  5 buc    

62 Unitate incarcare  5 buc    

63 Belt transfer  5 buc    

64 Rola hartie stergere fixare  5 buc    

65 Rola fixare  5 buc    

66 Unitate rola presoare  5 buc    

67 Unitate developare  5 buc    

   PRET TOTAL FARA TVA        
  PRET TOTAL CU TVA      

 

ALTE CERINTE: 
CALITATEA PRODUSELOR 
Furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu va avea nici un defect de 
execuţie sau de material. Produsele trebuie să fie în ambalaje originale sigilate. 
 
TONERE 
Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate sunt 100% noi, originale sau echivalente, nefolosite si 
respecta condiţiile tehnice specificate pentru fiecare produs în parte. 
Achizitorul accepta si consumabile echivalente, cu urmatoarele precizari: 



 

 
 

- Produsele sa fie noi, nereincarcate, neremanufacturate si care sa nu contina parti componete ale produselor 
originale (se solicita: declaratie pe propria raspundere a producatorului consumabilului ofertat ca produsele oferite 
sunt noi, nereincarcate, neremanufacturate si nu au fost folosite in procesul de fabricatie parti componente ale 
unor cartuse originale – OEM) 

- Produsele trebuie sa fie originale sau echivalente, prin consumabile originale sau echivalente intelegem 
consumabile care poarta marca producatorului aparatului. 

- Numarul de pagini printate sa fie exprimate conform standardelor folosite de catre producatorul 
imprimantei/cartuselor OEM. (se solicita dovada echivalentei numarului de pagini printate, conform standardului 
ISO IEC 19752 sau echivalent). 

- La produsele echivalente se solicita autorizatie de la producator si documente din care sa rezulte ca produsul 
echivalent este realizat conform licentei producatorului.  

- Nu se acceptă cartuşe reîncarcate, reciclate sau remanufacturate. 
- Pe ambalajul produsului va exista holograma producătorului 

 
CONDIŢII IMPUSE DE ACHIZITOR 

 Nu se accepta oferte incomplete. 

 Beneficiarul nu acorda avans. 

 In cazul in care produsele nu corespund din punct de vedere al caracteristicilor minime obligatorii prezentate in 
Caietul de sarcini, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare 
pentru achizitor, conform documentaţiei pentru ofertanti. 

 Furnizorul va suporta toate cheltuielile cu transportul produselor ce fac obiectul achizitiei prezente. 
 
TERMEN DE LIVRARE: maxim 30 zile de la data comenzii ferme. 
Nerespectarea termenului de livrare asumat prin propunerea tehnica poate conduce la rezilierea contractului unilateral de 
catre Achizitor, fara alte obligatii fata de Furnizor. 
 
TRANSPORT: Transportul este gratuit, iar produsele vor fi ambalate astfel incat sa se evite deteriorarea atat in timpul 
transportarii cat si al depozitarii. 
Produsele vor fi transportate de catre furnizor in incaperile indicate de catre reprezentantul achizitorului, la sediul indicat 
de acesta prin contractul de furnizare. 
Transportul pana in aceste incaperi cade in sarcina furnizorului in acest sens.  
 
CONDITII DE CALITATE, VERIFICARI CALITATIVE 
Furnizorul va asigura livrarea produselor cu promptitudine si in conditii corespunzatoare. Nu se vor accepta la receptie 
produse al caror ambalaj este deteriorat, care au suferit modificari de forma sau continut sau care prezinta aspect 
neconform cu inscriptionarile de pe produs. 
Toate produsele vor fi prezentate in ambalaje originale ale producatorului acestora. 
Calitatea produselor se verifica la livrarea produselor. 
In urma verificarilor calitative si cantitative, achizitorul si furnizorul vor semna un proces verbal de receptie in care vor fi 
consemnate constatarile comisiei de receptie desemnata de achizitor. 
Caracteristicile tehnice prezentate in caietul de sarcini sunt minime si obligatorii. 
 
Se vor oferta toate produsele solicitate. 
In situatia in care nu vor fi ofertate toate produsele sau daca propunerile tehnice nu indeplinesc conditiile tehnice mai sus 
prezentate vor fi considerate neconforme si respinse. 
Plata se va efectua in baza facturii fiscale.in termen de 30 zile de la incheierea procesului verbal de receptie si semnarea 
acestuia de catre beneficiar si furnizor, pe baza facturii fiscale. 
 
Intocmit, 
 
Anca Mustata 
Elena Popescu 
 
 
 


