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ANUNŢ PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INFORMAŢII CU PRIVIRE LA 
PROCEDURI INCOMPLETE SAU 

ERATE 
Memento: În cazul în care informaţiile corectate sau adăugate duc la o modificare substanţială a condiţiilor 
stipulate în anunţul de participare original, vizând principiul tratamentului egal şi obiectivul procesului de 
achiziţie publică competitiv, va fi necesară  prelungirea termenelor limită fixate iniţial. 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială: 
 
Adresă: 
 
Localitate: 
 

Cod poştal:                Ţară: 

Punct(e) de contact: 
 
În atenţia: 

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Adresă (adrese) Internet (după caz) 
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): 
 
Adresa profilului cumpărătorului (URL):  
 
 
 
 
I.2) TIP DE ORGANISM DE ACHIZIŢIE 

Autoritate contractantă (în cazul unui contract care se află sub incidenţa Directivei CE 2004/18)                               

Entitate contractantă (în cazul unui contract care se află sub incidenţa Directivei CE 2004/17 - "Utilităţi")                
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SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea atribuită contractului de către autoritatea/entitatea contractantă  
(astfel cum s-a stabilit în anunţul original)  

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.2) Descriere succintă al contractului sau al achiziţiei (achiziţiilor) (astfel cum s-a stabilit în anunţul original) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.3) Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) (astfel cum s-a stabilit în anunţul original) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 

Obiect principal  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 

Obiect(e) suplimentar(e) 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

 

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1) TIP DE PROCEDURĂ 

IV.1.1) Tip de procedură (astfel cum s-a stabilit în anunţul original) 

Licitaţie deschisă   

Licitaţie restrânsă  

Licitaţie restrânsă accelerată  

Negociere  

Negociere accelerată  

Dialog competitiv  
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IV.2) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.2.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de către autoritatea/entitatea contractantă (astfel cum s-a stabilit în 
anunţul original, dacă este cazul) 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV.2.2) Referinţă pentru anunţurile trimise electronic (dacă se cunoaşte) pentru 

Anunţ original trimis via: SIMAP  
  Expeditor electronic SJO  

 Logare:  

 Referinţa anunţului:  -  (anul şi numărul documentului) 

IV.2.3) Anunţ la care face referire acestă publicaţie (după caz)  

   

Numărul anunţului în JO:   ����/S���-������� din ��/��/���� (zz/ll/aaaa) 

IV.2.4) Data expedierii anunţului original:   ��/��/���� (zz/ll/aaaa) 

 

 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

VI.1) PREZENTUL ANUNŢ IMPLICĂ (dacă este cazul; bifaţi toate căsuţele necesare) 

Procedură incompletă                          Corectare                         Informaţii suplimentare               

VI.2) INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCEDURA INCOMPLETA DE ATRIBUIRE (dacă este cazul; bifaţi toate căsuţele 
necesare) 

Procedura de atribuire a fost întreruptă.                              

Procedura de atribuire a fost declarată nereuşită.                              

Contractul nu a fost atribuit.                              

Contractul poate face obiectul unei republicări.                               
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VI.3) INFORMAŢII  CARE URMEAZĂ SĂ FIE CORECTATE SAU ADĂUGATE (dacă este cazul; pentru a specifica locul 
textului sau al datelor care urmează să fie corectate sau adăugate, menţionaţi întotdeauna secţiunea respectivă & 
numărul paragrafului din anunţul original) 

VI.3.1) Modificarea informaţiilor  
originale oferite de autoritatea 
contractantă 

Publicaţia de pe TED nu respectă  
informaţiile originale oferite de  
autoritatea contractantă. 

Ambele  

VI.3.2) În anunţul original  În documentele de licitaţie  
corespunzătoare  

(pentru informaţii suplimentare, consultaţi 
documentele de licitaţie corespunzătoare) 

În ambele  
 

(pentru informaţii 
suplimentare, 
consultaţi documentele 
de licitaţie 
corespunzătoare) 

VI.3.3) Text care urmează să fie corectat în anunţul original (după caz) 

Locul textului ce urmează să 
fie modificat: 

În loc de:  A se citi:  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

VI.3.4) Date care urmează să fie corectate în anunţul original (după caz) 

Locul datelor care urmează să 
fie modificate: 

În loc de:  A se citi:  

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(zz/ll/aaaa) 

(ora) 

��/��/���� 
��:�� 

(zz/ll/aaaa) 

(ora) 

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(zz/ll/aaaa) 

(ora) 

��/��/���� 
��:�� 

(zz/ll/aaaa) 

(ora) 



 5 Formular Standard 14 – RO 
 

 

VI.3.5) Adrese şi puncte de contact care urmează să fie corectate (după caz) 

Locul textului ce urmează să fie modificat (după caz):    

 
Denumire oficială: 
 
Adresă: 
 
Localitate: 
 

Cod poştal:                Ţară: 

Punct(e) de contact: 
 
În atenţia: 

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Adresă (adrese) Internet (după caz) 
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): 
 
Adresa profilului cumpărătorului (URL): 
 
 
 

VI.3.6) Textul care urmează să fie adăugat în anunţul original (după caz) 

Locul textului ce urmează să 
fie adăugat: 

Textul ce urmează să fie adăugat: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

VI.4) ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE (după caz)  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

------------------------------- (Folosiţi secţiunea VI ori de câte ori este nevoie) ------------------------------------------ 

 

 

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ   ��/��/���� (zz/ll/aaaa) 

 


