
 
 
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM), cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, 
intenţionează să achiziţionezeze servicii  de certificare a semnăturii electronice (cod CPV: 
79132100-9). 
 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Serviciul Achiziţii operaţionale, Tel.+40 372845489, 
în atenţia: Magda DINU, email: magda.dinu@ancom.org.ro. 
 
Tip anunţ: Cumpărare directă; 

 
1. Tip contract: Servicii; 

 
2. Denumirea achiziţiei:  Contract  având ca obiect servicii  de certificare a semnăturii 

electronice. 
3. CPV:  79132100-9 

4.  Descrierea contractului: 
Obiectul Contractului ce urmează a fi atribuit îl constituie achiziţionarea de  servicii 

de certificare a semnăturii electronice pentru certificatul SSL server WEB de tip wildcard 
pentru * comreg.ro. Contractul va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți 
și va fi valabil 3 (trei) ani. Serviciile sunt necesare pentru implementarea cerințelor de 
autentificare securizată și rularea în condiții de sigurantă a aplicațiilor deservite de 
serverele web aflate sub domeniul comreg.ro. 
  

Cantitate:1 (unu) certificat SSL server WEB pentru *comreg.ro 
      5. Valoarea estimată fără TVA: 6.750,00 RON   
                   

6. Modalitatea de întocmirea a ofertei:  
    Pentru a fi admiși, ofertanții trebuie să facă dovada că sunt furnizori de servicii de certificare 
acreditați și acționează în baza legii semnaturii electronice nr. 455/2001. 

Oferta financiară va conține pretul total exprimat în lei pentru achiziția noului 
certificat digital. Prețul ofertat trebuie să fie ferm și va rămâne nemodificat.  



Prețul ofertat va include toate costurile Prestatorului, directe și indirecte, legate de 
încheierea și executarea contractului de servicii. 
     7. CONDIŢII DE PLATĂ:  

        
Plata serviciilor  se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data eliberării 

certificatului de server în contul dvs. deschis la trezoreria statului,şi în conformitate cu 
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-30/31 
a lunii.  

 Factura emisă va fi transmisă la sediul central al ANCOM din București, Str. Delea 
Nouă, nr. 2, sector 3, cod poștal 030925. 

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans. 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului Beneficiarului. 

      8. Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate de ANCOM şi care are 
prețul cel mai scazut în Lei. 

 
9. Informatii suplimentare: 
 

           Oferta se va transmite până la data de 03.07.2015  ora 14,30 prin depunere direct 
sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 
3, Str. Delea Nouă, Nr. 2, prin fax, la nunărul 0372.845.406 sau  
email: magda.dinu@ancom.org.ro 

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 03.07.2015 ora 14,30 
nu va fi luată în considerare. 

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa 
www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.  
 


