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Traducere din limba italiană  

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE  

ŞI COOPERARII INTERNAŢIONALE  

AMBASADA ITALIEI LA BUCUREŞTI 

Strada Henri Coandă nr. 9 Sector 1 Bucureşti 

TEL. (+40) 213052100  

E-MAIL: amministrativo.bucarest@esteri.it 

SITE INTERNET: www.ambbucarest.esteri.it  

 
ANUNŢ LICITAŢIE  

pentru vânzarea a cinci imobile 
 aflate în proprietatea Statului Italian 

situate în România 
 

10/04/2019 

 

 
A) CONDIŢII GENERALE 
 
1. Regulament. 
Prezenta procedură de licitaţie este reglementată de legislaţia italiană în vigoare şi cu 
respectarea legii române.  
Acţiunea de transfer a dreptului de proprietate se face prin act de vânzare, cu respectarea 
legislaţiei italiene dar şi a legislaţiei române, privind publicitatea şi opozabilitatea actelor 
juridice. 
Ambasada Italiei îşi rezervă dreptul de a efectua vânzarea chiar şi în cazul în care va 
există o singură ofertă, considerate valabilă, conformă şi adecvată, precum şi dreptul de a 
anula, a suspenda sau a revoca procedura de licitaţie în orice etapă, conform legislaţiei în 
vigoare. 
Modalitatea de desfăşurare a licitaţiei precum şi regulile de participare sunt prevăzute în 
prezentul anunţ şi în anexe, documente pe care participanţii sunt obligaţi să le cunoască 
înainte de prezentarea ofertei. 
 
2.Descrierea imobilelor: 
 
a) Date de identificare 
 

Lot 1 
Localitate: Târgovişte 
Judeţ: Damboviţa 
Adresă: Calea Domnească nr. 165 
Nr. cadastru: 2289 
Suprafaţă teren [m2]: 686,5 - intravilan 
Suprafaţă construită [m2]: 297  
Locuit sau nu: nelocuit 
Stare întreţinere imobil: degradat avansat; 
Sarcini, servituţi: Nu există 
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Lot 2 
Localitate: Galaţi 
Judeţ: Galaţi 
Adresă: str. Gării nr. 38; 
Nr. cadastru: 7178; 
Suprafaţă teren [m2]: 549 – intravilan; 
Suprafaţă construită [m2]: 313,4 + Garaj 76,55;  
Locuit sau nu: nelocuit; 
Stare întreţinere imobil: degradat avansat; 
Sarcini, servituţi: Există un contencios pentru ocuparea abuzivă a unui loc de parcare. 
 

Lot 3 
Localitate: Brăila 
Judeţ: Brăila 
Adresă: str. R.S. Campiniu nr. 35; 
Nr. cadastru: 92472; 
Suprafaţă teren [m2]: 466 – intravilan; 
Suprafaţă construită [m2]: 358; 
Locuit sau nu: nelocuit; 
Stare întreţinere imobil: degradat avansat; 
Sarcini, servituţi: Nu există.  
 

Lot 4 
Localitate: Constanţa 
Judeţ: Constanţa 
Adresă: Bd. Mamaia nr. 42; 
Nr. cadastru: 5462 
Suprafaţă teren [m2]: 577- intravilan 
Suprafaţă construită [m2]: 416; 
Locuit sau nu: nelocuit; 
Stare întreţinere imobil: degradat avansat; 
Sarcini, servituţi: Nu există.  
 

Lot 5 
Localitate: Bucuresti 
Sector : 1 
Adresă: str. Luigi Cazavillan nr. 26-28; 
Nr. cadastru: 245697; 
Suprafaţă teren [m2]: 1.133,57 – intravilan; 
Suprafaţă construită [m2]: fără construcţii; 
Locuit sau nu: ------- 
Stare întreţinere imobil: --------; 
Sarcini, servituţi: Nu există.  
 

b) Vizionarea loturilor 
Pentru stabilirea unei întâlniri în vederea vizionării loturilor şi pentru trimiterea 
documentelor/informaţiilor ulterioare persoanele interesate se pot adresa Responsabilului 
procedurii de licitaţie (exclusiv prin e-mail la adresa de poştă electronică: 
amministrativo.bucarest@esteri.it). Persoana interesată are obligaţia să-şi indice numele 
şi adresa şi în cazul în care este reprezentant, să indice numele şi adresa reprezentatului 
şi să trimită un document care să ateste dreptul de reprezentare. 

mailto:amministrativo.bucarest@esteri.it
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3. Preţul de pornire al licitaţiei. 
Preţul de pornire al licitaţiei este stabilit în EUR, conform expertizei de evaluare pentru 
fiecare Lot în parte, astfel: 

 Lot 1 - Targoviste: preţ 47.000 EUR (patruzecişisaptemii euro); 

 Lot 2 - Galati: preţ 99.000 EUR (nouăzecişinouămii euro); 

 Lot 3 -  Braila: preţ 88.000 EUR (optzecişioptmii euro); 

 Lot 4 - Constanta: preţ 506.000 EUR (cincisuteşasemii euro); 

 Lot 5 - Bucuresti: preţ 1.689.019 EUR (un milion şasesute optzeci şi nouămii 
nouăsprezece euro) 1.490 EUR/mp (una mie patrusute nouăzeci euro); 

Toate cheltuielile aferente redactării şi autentificării contractului de vânzare-cumpărare cad 
în sarcina cumpărătorului. 
 
4. Desfăşurarea licitaţiei.  
a) Licitaţia se va desfăşura prin prezentarea ofertelor secrete egale sau superioare faţă 
de preţul de pornire al licitaţiei. 
b) Ofertele vor fi redactate conform modelului din “Anexa 2” al prezentului anunţ, disponibil 
la Ambasada Italiei la Bucuresti in Str. Henri Coanda, nr. 9, sector.1 şi pe pagina de 
internet: www.ambbucarest.esteri.it 
c) Vor fi excluşi de la licitaţie, ofertanţii care nu respectă toate dispoziţiile şi criteriile 
prevăzute în prezentul anunţ. 
d) Vor fi admişi să participe la licitaţie toţi cei care (persoane fizice şi juridice, private şi 
publice) corespund tuturor cerinţelor necesare pentru a încheia un contract cu 
Administraţia Publică italiană şi îşi pot demonstra capacitatea de a îndeplini prevederile 
contractuale. 
e) În cazul în care nu se va prezenta nicio ofertă valabilă până la termenul indicat la 
punctul B art. 1, în baza prevederilor din condiţiile generale, licitaţia va fi declarată fără 
ofertanţi. 
 
B) MODALITATEA DE PARTICIPARE 
 
1. Condiţii de participare 
Pentru a participa la licitaţie, cei interesaţi vor trebui să transmită oferta economică 
conform punctului 4. b din CONDIŢIILE GENERALE împreună cu documentaţia prevăzută 
mai jos, la Ambasada Italiei la Bucureşti cu sediul in Str. Hneri Coanda, nr.9, sector 1,nu 
mai târziu de orele 13.00 din data de 10 mai 2019, cu sancţiunea excluderii.  
Ofertele se pot depune personal la Ambasada Italiei la Bucureşti de luni până vineri, între 
orele 09.00 e 13.00 (dovada primirii documentelor se va face prin eliberarea unei chitanţe) 
sau pot fi transmise prin scrisoare recomandată, pe răspunderea exclusivă a ofertantului 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Se vor lua în considerare ora şi data 
de recepţie de pe ştampila Ambasadei Italiei. 
Nu va avea nicio relevanţă data de expediere specificată pe recomandată. 
Ambasada Italiei este scutită de orice responsabilitate pentru neprimirea sau primirea cu 
întârziere a plicului, indiferent de cauza care a determinat-o.  
 
2. Documentaţia necesară  
Pentru a putea fi admişi la licitaţie, cu sancţiunea excluderii, participanţii vor prezenta 
următoarele documente : 
a) declaraţia pe proprie răspundere (Anexă 1), completată, datată şi semnată, 
însoţită de fotocopia unui document de identitate din care să rezulte absenţa tuturor 
motivelor de excludere, în special: 

 ofertantul cunoaşte şi acceptă necondiţionat cerinţele stabilite prin prezentul 

http://www.ambbucarest.esteri.it/
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anunţ; 

 datele cu privire la adresa de domiciliu/sediu pentru eventuale comunicări; 

 persoana care va semna contractul şi modalitatea de plată a contravalorii 
acestuia. 
De asemenea, 

 dacă ofertantul este persoană fizică, declaraţia care să ateste faptul că nu 
există proceduri penale în curs împotriva sa sau condamnări care să determine 
pierderea sau suspendarea capacităţii sale de a încheia contracte cu entităţi 
private sau publice; 

 dacă ofertantul desfăşoară activităţi comerciale, în mod individual sau într-o 
formă de asociere, declaraţia reprezentantului legal cu privire la faptul că 
societatea nu este în faliment sau în proces  de  lichidare (Certificat constatator 
eliberat de Registrul Comertului) şi declaraţia care să ateste faptul că nu există 
proceduri penale în curs împotriva reprezentantului legal sau condamnări care 
să determine pierderea sau suspendarea capacităţii sale de a încheia contracte 
cu entităţi private sau publice (cazier fisca/judiciar), imputernicire din partea 
societatii/asociaţiei ofertante; 

 dacă ofertantul este instituţie publică, declaraţia reprezentului legal cu privire 
la faptul că instituţia nu are în curs un proces administrativ similar cu cel de 
faliment sau de lichidare; 
 

b) oferta de licitaţie (Anexa 2). Oferta rămâne valabilă timp de 180 zile de la data 
prezentării. 
Înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare, Ambasada Italiei îşi rezervă 
dreptul de a solicita documentaţia care să ateste declaraţia pe proprie răspundere din 
Anexa 1, eliberată de organele competente, în colaborare cu autorităţile competente din 
ţara de provenienţă în cazul persoanelor stabilite în afara Italiei. 
 
3. Excluderea ofertelor prezentate pe bază de procură.  
Nu sunt admise ofertele prezentate pe bază de procură, cu excepţia reprezentanţilor legali 
ai unor persoane juridice publice sau private şi ai unor societăţi care desfăşoară activităţi 
comerciale. 
 
4. Garanţii.   
În vederea admiterii la licitaţie, fiecare ofertant va trebui să prezinte în original 
documentaţia care atestă constituirea unui fond de garanţie provizorie pentru garantarea 
ofertei, echivalent cu 10% din preţul de pornire al licitaţiei. 
Garanţia poate fi constituită prin scrisoare de garanţie bancară sau vărsământ bancar în 
euro în contul bancar nr. 01685568001 pe numele AMBASADA ITALIEI LA BUCUREŞTI 
deschis la UNICREDIT BANK Agenţia Grigore Mora Branch, Strada Gheţarilor 23-25.  -  
Sector 1 C.P. 014106 - Bucureşti  -  Romania,  IBAN  RO30 BACX 0000 0016 8556 8001 
AMBASADA ITALIEI RO SP GEST (EUR). 
În garanţie trebuie prevăzută renunţarea la beneficiul discuţiunii pretinzând creditorului să-l 
urmărească mai întâi pe debitorul principal, renunţarea la excepţia prevăzută la alin. 2 al 
art. 1957 al Codului Civil italian şi orice altă restricţie prevăzută de Codul civil român şi 
disponibilitatea garanţiei în termen de 15 zile, la cererea scrisă a Ambasadei Italiei la 
Bucureşti. 
Instituţiile publice pot atesta în bilanţ sau în documente similare disponibilitatea unei sume 
echivalente cu preţul de pornire al licitaţiei (moneda locală/euro). 
Originalul scrisorii de garanţie bancară sau originalul chitanţei cu dovata plăţii în contul 
curent al Ambasadei Italiei va trebui introdus în plicul ce conţine documentele. 
În cazul în care participantul câştigă licitaţia, valoarea garanţiei se va reţine şi se va 
deduce din preţul vânzării. 
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În termen de 30 de zile după şedinţa publică, ofertanţilor care nu au fost declaraţi 
câştigători şi celor care nu au fost admişi la licitaţiei, li se vor elibera certificatele pentru 
deblocarea garanţiei depuse pentru ofertă. 
 
5. Prezentarea documentaţiei ofertei.  
Documentaţia referitoare la ofertă (documente şi ofertă) va trebui să ajungă la destinaţie în 
termenul prevăzut la punctul B) MODALITATEA DE PARTICIPARE art. 1 în plic, conform 
celor specificate mai jos. 
Plic mare. 
Adresă: Ambasada Italiei la Bucureşti, Strada H. Coandă nr. 9, sector 1, până la data 
susmenţionată. 
Expeditor: date generale şi adresa expeditorului, cu menţiunea: “Licitaţia publică din 
10/04/2019 Lotul … (a se indica numărul/numerele lotului/loturilor la care se referă oferta“.  
Integritatea plicului. În vederea trimiterii unui plic intact, acesta trebuie să fie sigilat şi 
semnat pe învelişul de închidere. 
Plicuri, documente şi ofertă. În vederea admiterii la licitaţie, în interiorul plicului mare se 
vor introduce, cu sancţiunea excluderii, două plicuri sigilate, semnate pe învelişul de 
închidere, specificând aceleaşi date care au fost înscrise pe plicul mare, cu menţiunea: 
A “DOCUMENTE” 
B “OFERTĂ”. 
Plicul A – DOCUMENTE. În vederea admiterii la licitaţie, în plicul A pentru “DOCUMENTE” 
se vor introduce, cu sancţiunea excluderii, urmatoarele trei documente: 

- 1) declaraţia pe proprie răspundere din Anexa 1, completată în mod corespunzător, 
- 2) documentaţia specificată la punctul B) 4 care să ateste existenţa garanţiei 

corespunzătoare; 
- 3) copia unui document de identitate în curs de valabilitate. 

Plicul B – OFERTA. In acest plic se va introduce oferta conform modelului din Anexa 2. 
Reamintindu-vă că plicurile A şi B trebuie să ajungă la destinaţie sigilate şi semnate pe 
învelişul de închidere, precizăm faptul că documentaţia recepţionată în mod 
necorespunzător cerinţelor de mai sus va atrage anularea ofertei. 
 
C) DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI  
 
1. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor.  
Comisia de evaluare, numită special după expirarea termenului de prezentare a ofertelor 
stabilit, la data de 15 mai 2019, la ora 10,00, în cadrul unei şedinţe publice, deschise 
participanţilor care şi-au prezentat oferta şi persoanelor împuternicite legal, va iniţia 
procedura de deschidere a plicurilor şi de examinare a conţinutului acestora. 
Conform celor specificate în condiţiile generale, adjudecarea se va face în favoarea celui 
care a prezentat cea mai buna ofertă sau singura ofertă valabilă, considerată 
corespunzătoare şi adecvată cerinţelor. 
Preţul oferit trebuie să fie egal sau superior faţă de cel indicat ca preţ de pornire al licitaţiei. 
Nu vor fi acceptate oferte inferioare preţului de pornire al licitaţiei. 
Nu vor fi admise oferte condiţionate sau nedeterminate sau referitoare la o altă ofertă 
proprie sau prezentată de alţii. Oferta va trebui exprimată în cifre şi în litere; în caz de 
discordanţă va prevala suma cea mai avantajoasă pentru Stat. 
Adjudecarea, exceptând prevederile din condiţiile generale, se va face în favoarea celui 
care a prezentat oferta cea mai mare faţă de preţul de pornire al licitaţiei. 
Licitaţia va fi adjudecată chiar şi dacă a parvenit o singură ofertă, cu condiţia să fie 
considerată acceptabilă şi adecvată. 
Ambasada italiei la Bucureşti îşi rezervă dreptul de a nu adjudeca sau de a suspenda sau 
întrerupe definitv procedura fără ca participanţii să poată emite vreo pretenţie sau să poată 
prezenta vreo cerere de despăgubire sub orice formă. 
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2. Oferte egale. Noi propuneri. 
În cazul în care doi sau mai mulţi participanţi prezintă oferte egale, respectivii ofertanţi,  - 
dacă sunt prezenţi şi sunt de acord -, vor fi invitaţi să formuleze oferte noi în cadrul 
aceleiaşi şedinţe, prin metoda ofertei secrete. În cazul în care nu sunt prezenţi sau nu sunt 
de acord cu formularea imediată a unei noi propuneri, ofertanţii în cauză vor fi invitaţi să 
prezinte propuneri noi în termen de 2 zile de la şedinţă, prin aceleaşi modalităţi prevăzute 
pentru oferta iniţială. 
De îndată de plicurile vor fi depuse, licitaţia se va adjudeca celui care a prezentat oferta 
cea mai avantajoasă. În cazul în care participanţii care propuseseră oferte egale nu 
acceptă creşterea ofertei sau noile oferte rezultă, din nou, egale, câştigătorul va fi 
desemnat prin tragere la sorţi. 
 
3. Drepturi de preemţiune  
Prezentul anunţ nu prejudiciază exercitarea dreptului de preemţiune din partea celor 
eventual îndreptăţiţi. 
 
4. Efectele procesului verbal de adjudecare.  
Procesul verbal de adjudecare nu va produce efectele contractului de vânzare-cumpărare, 
prin urmare se va proceda la semnarea actului de vânzare-cumpărare prin modalităţile 
care se vor comunica ulterior. 
 
5. Condiţii de vânzare.  
Imobilele în cauză se vor înstrăina în starea de fapt şi de drept în care se află, incluzând 
eventualele sarcini active şi pasive, servituţi continue şi necontinue, aparente sau 
neaparente. 
Imobilele în cauză se vor pune la dispoziţie după semnarea contractului de vânzare-
cumpărare şi vor fi subordonate aprobării contractului de către autoritatea competentă. 
 
6. Obligaţiile cumpărătorului şi ale Administraţiei.  
Prin stipularea actului de vânzare, Cumpărătorul va fi considerat obligat la respectarea 
tuturor prevederilor, în schimb, obligaţiile Administraţiei vor fi subordonate aprobării 
contractului de către autoritatea competentă. 
 
7. Renunţarea cumpărătorului.   
În cazul în care câsţigătorul definitiv al licitaţiei renunţă sau nu se prezintă la termenul 
comunicat pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare, va decade din drepturi iar 
garanţia pe care a depus-o va fi preluată de Statul italian sau va pierde poliţa bancară sau 
de asigurare. În acestă situaţie, Ambasada Italiei la Bucuresti îşi rezervă dreptul de 
adjudeca bunul în favoarea celui care a prezentat ce-a de-a două ofertă cea mai bună sau 
posibilitatea de activare a unei noi proceduri. 
 
D) ALTE INFORMAŢII  
1. Responsabilul procedurii.   
Responsabilul de procedură este Doamna Sandra Scurti. date de contact: Tel. (+40) 
213052100. E-Mail: amministrativo.bucarest@esteri.it. 
 
2. Data închiderii procedurii.  
Prezenta procedură se va închide în termen de treizeci de zile de la publicarea acestui 
anunţ.  
 
 

mailto:amministrativo.bu@esteri.it
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3. Prelucrarea şi păstrarea datelor.  
Prelucrarea datelor primite, condiţie de bază pentru participarea la licitaţie, se va efectua 
doar în scopurile prevăzute în acest anunţ şi în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 

si legislaţia română în vigoare. 
Se precizează faptul că prelucrarea datelor personale se va efectua în deplină legalitate şi 
cu corectitudine, respectând întru totul drepturile participanţilor şi confidenţialitatea datelor. 
Aceste date se vor păstra în arhiva Ambasadei Italiei la Bucureşti şi Administraţiei centrale 
exclusiv în scopul controlului administrativ şi contabil, pe o durată care nu poate depăşi 
timpul necesar prevăzut scopului pentru care au fost adunate şi prelucrate.   
 
4. Deturnarea licitaţiei.  
Pentru fapta de a împiedica sau de a perturba licitaţia prin violenţă sau ameninţare sau 
prin acordarea de favoruri, prin promisiuni, dispute în contradictoriu sau alte mijloace 
frauduloase, îndepărtându-i pe ofertanţi şi pentru fapta de a nu participa la licitaţie în 
schimbul unei sume de bani sau al unor foloase promise persoanei interesate sau altora, 
se vor lua măsuri în conformitate cu codurile penale italian şi român. 
 
5. For competent. 
În cazul unor eventuale controverse legate de modul de organizare, de desfăşurare şi de 
încheiere a operaţiunii de vânzare prin licitaţie publică, forul competent exclusiv, potrivit 
jurisdicţiei, va fi cel din România, unde se află imobilul ce face obiectul litigiului.  
 

 
 
Bucureşti, 10.04.2019              Semnat 
        Ambasadorul Italiei 
            Marco Giungi 
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 ANEXA 1 (a se introduce în plicul A – Documente) 

 

DECLARAŢIE  
PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

 

Subsemnatul ________________________________________, născut la __________________, 
la data de  __________________, domiciliat în ____________, Strada  ____________________, 
nr. _______, În deplină cunoştinţă a  prevederilor art. 322 c. pen. român privind falsul în declaraţii: 

DECLAR 
a1) că particip pe cont propriu; 
a2) pentru întreprinderea individuală __________________________, cu sediul în  
__________________ Strada_____________________________________ nr. ____,  
_____________________________, în calitate de proprietar; 
a3) pentru Societatea cu Răspundere Limitată ______________________________, cu sediul în 
____________ Strada___________________________________ nr. ____, în calitate de 
asociat/administrator;  
a4) pentru alt tip de Instituţie / Societate ______________________________, cu sediul la 
____________, Strada___________________________ nr. ______, în calitate de administrator cu 
drepturi de reprezentant/împuternicit special;  
b) că, la cerere, voi prezenta documentaţia necesara eliberata de organele competente în 

vederea atestării declaraţiilor făcute 
c) că am luat cunostinţă şi accept necondiţionat regulile stabilite prin prezentul anunţ de licitaţie 
d) că am prezentat garanţia adecvată conform prevederilor anunţului de licitaţie (se va anexa 

documentaţia doveditoare: scrisoare de garanţie, declaraţie); 
e) că am indicat adresa proprie de domiciliu pentru eventuale comunicări 

................................................................................................................................................. că 
am cunoştinţă de faptul că transmiterea datelor personale constituie o condiţie de participare 
la prezenta procedură şi autorizez prelucrarea datelor conform Regulamentului (UE) 
679/2016;  

f) anexez prezentei : 1) fotocopia unui document de identitate valabil1 şi 2) documentaţia care 
atestă că sunt în posesia unei garanţii conform punctul d). 

g)  în vederea validării ofertei, declar, de asemenea:  
- în cazul persoanelor fizice   
- că nu sunt urmărit penal şi nu am suferit condamnări penale care să determine pierderea sau 
suspendarea capacităţii mele de a încheia contracte cu entităţi private şi publice; 
- în cazul societăţilor individuale sau asociate  
- că societatea participantă nu este supusă procedurii de faliment sau de lichidare;  
- în calitate de reprezentant legal, declar că nu sunt urmărit penal şi nu am suferit condamnări 
penale care să determine pierderea sau suspendarea capacităţii de a încheia contracte cu 
entităţi private şi publice; 
- în cazul Instituţiilor publiceş 
- că Instituţia pe care o reprezint nu este supusă unor proceduri administrative similare celor 
de faliment sau de lichidare;  

 
        Data                                                                          Declarant2 
 
...........................   ......................................... 
 

 

 

 

                                                 
1
   Declaraţia va fi semnată de către persoana interesată şi transmisă, împreună cu fotocopia unui document de identitate  valabil al declarantului.  

2
   Prenumele, Numele, calitatea şi ştampila oficială, în cazul întreprinderilor individuale sau asociate sau al instituţiilor publice.  



9 

 

ANEXA 2 (a se introduce în plicul B – Oferta) 
 

 

OFERTA DE LICITAŢIE 

 

Către Ambasada Italiei la Bucureşti 
ref. Lot …... (1-5) 

 

 
 
Obiect: Ofertă de achiziţionare a imobilului situat in localitatea ......................................................... 

str. ………………………….nr. ........, Judeţul/sector ...............................  

Subsemnatul......................................................................., născut la ................................................ 

(Jud. ..........) la data  de ............................................, domiciliat  în ........................................., 

Strada ..................................................... nr. ............., şi cu reşedinţa  în ......................................., 

Strada.........................................................nr. ..............  

 

SOLICIT 

 

 să mi se permită să particip la licitaţia de vânzare a imobilului-Lot …..., motiv pentru care  

OFER preţul de …..............EUR(în cifre) ………………..……….......…… (în litere)  

 În acest sens,  

DECLAR: 

 

 că am citit condiţiile generale ale anunţului de licitaţie susmenţionat; 

 că voi achita preţul de achiziţionare al imobilului conform modalităţii şi termenelor care se 

vor comunica de către Ambasada Italiei la Bucuresti. 

 că ma oblig la plata cheltuielilor conexe (taxe notariale, impozit, taxe de timbru, etc.) 

 că am citit și acceptat informaţiile  protecția vieții private a persoanelor fizice cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 679/2016) - ANEXA 3 

 
 
 Data           Semnătura 
 
.................................         ..................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 
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NOTĂ INFORMATIVĂ ASUPRA PROTECŢIEI PERSOANELOR FIZICE CU PRIVIRE 

LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Regulamentul (UE) 2016/679, art. 13 
 

Prelucrarea datelor personale se bazează pe principii de legitimitate, corectitudine şi transparenţă 

pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice.  

 

În acest scop, se furnizează următoarele informaţii:  

 

1. Titularul prelucrării este Ministerul Afacerilor Externe şi Cooperării Internaţionale (MAECI) al 

Republicii italiene care, în acest caz, acţionează prin intermediul Ambasadei Italiei, Strada 

Henri Coandă nr. 9,  tel. 021/3052100, e-mail: amministrativo.bucarest@esteri.it 

 

2. MAECI dispune de un responsabil al protecţiei datelor personale care, în caz de întrebări sau 

reclamaţii, poate fi contactat la următoarele date de contact (Ministerul Afacerilor Externe şi 

Cooperării Internaţionale, Piazzale della Farnesina nr. 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 

(centrala), e-mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it  

 

3. Datele personale cerute sunt necesare pentru selectarea agentului economic căruia îi va fi 

încredinţată prestaţia ce face obiectul licitaţiei. 

 

4. Prezentarea datelor este o obligaţie prevăzută de legislaţia italiană şi eventualul refuz de a 

furniza datele cerute conduce la excluderea din procedura de selecţie. 

 

5. Prelucrarea se va face manual sau informatizat de către personalul numit special. 

 

6. Datele vor fi comunicate numai organelor de control interne şi externe ale MAECI. 

 

7. Datele sunt păstrate pe o perioadă de 180 de zile ani de la semnarea contractului de vânzare-

cumpărare.  

 

8. Cel în cauză poate cere să aibă acces la propriile date personale şi să le modifice. În limitele 

prevăzute de legislaţia în vigoare şi exceptând consecinţele asupra încredinţării sarcinii, acesta va 

putea de asemenea cere ştergerea acestor date precum şi limitarea prelucrării sau contestarea 

prelucrării. În aceste cazuri, cel în cauză va trebui să prezinte o cerere specială la datele de 

contact indicate la punctul 1, informând spre cunoştinţă pe responsabilul cu protecţia datelor de 

la MAECI la datele de contact indicate la punctul 2. 

 

9. Dacă consideră că i-au fost încălcate drepturile, cel în cauză poate prezenta o reclamaţie 

responsabilului cu protecţia datelor de la MAECI. Acesta are de asemenea posibilitatea de a se 

adresa Garantului pentru protecţia datelor personale (Piazza di Monte Citorio nr. 121, 00186 

Roma, tel. 0039 06 696771 (centrala), e-mail: garante@gpdp.it , pec: protocollo@pec.gpdp.it).  
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