
 
Schema Ajutor de Minimis - Ordinul ministrului economiei nr.1294/16.09.2022, publicat în Monitorul Oficial al României 
nr.944/27.09.2022: „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale" 
Tip proiect: Schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii 
produselor industriale” 
Titlul proiectului: „Creșterea competitivității Softronic SRL prin dotarea cu echipamente de măsurare/etalonare și certificarea 
locomotivelor electrice fabricate” 
Nr. Contract de finanţare:  54/27.12.2022 

Nr.42/15.02.2023 

Erată la invitația de participare la Procedura de Achiziție de:  

„Sistem pentru generarea sarcinilor de compresiune și tracțiune pentru etalonare la locul de 

montaj a dinamometrelor de lucru” 

Nr. 31/13.02.2023 

Încheiată astăzi 15.02.2023, la invitația de participare la Procedura de Achiziție de: „Sistem pentru 

generarea sarcinilor de compresiune și tracțiune pentru etalonare la locul de montaj a dinamometrelor de 

lucru” nr.31/13.02.2023. 

Cod CPV: 38500000-0 - Aparate de control si de testare (Rev.2) 

Număr invitație de participare: nr.31/13.02.2023 

Tipul procedurii: Invitație de participare la procedura de achiziție în vederea ofertării de produse/servicii. 

Modalitate de desfășurare: offline. 

Motivație: 

- Se modifică  prin această erată,  Formularul nr.2 din invitația de participare nr.31/13.02.2023, 

ce se regăsește la pagina 9, prin introducerea secțiunii evitării conflictului de interse. 

Formularul nr.2 modificat se regăsește ca anexa nr.1 la erata nr.42/15.02.2023 

Informarea ofertanților ce prevede îndreptarea din invitația de participare și decizia de prelungire a 

procedurii pentru ofertarea produsului „Sistem pentru generarea sarcinilor de compresiune și tracțiune 

pentru etalonare la locul de montaj a dinamometrelor de lucru” se va realiza prin trimiterea pe e-mail a 

prezentei erate. 

 

Manager proiect, 

Întocmit, 

Responsabil achiziții 

Persida Ciulu Vancea Adrian 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.1 la erata nr 42/15.02.2023 

 

Formular nr. 2   

 

  FURNIZOR  

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

  (denumirea/numele)                                                          

  

DECLARAȚIE PRIVIND FALSUL ÎN DECLARAȚII ȘI EVITAREA CONFLICTULUI DE 

INTERESE 

.  

 

Subsemnatul(a), ....................., în calitate de ................,referitor la procedura ......................................, 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 

din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar ca 

informatiile si declaratiile facute sunt complete, corecte si conforme cu realitatea. 

 

De asemenea declar că membrii consiliului de administrație nu se află în conflict de interese cu 

achizitorul conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

Subsemnatul(a), ........................, declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în 

prezenta declarație. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că achizitorul Softronic SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarației, orice informații suplimentare.  

 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Art. 326 Cod Penal:  

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi 

în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru 

altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 

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

(numele și funcția persoanei autorizate) 

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

(semnătura persoanei autorizate) 

A se completa/particulariza ...... 
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