
Către: FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII – FPSC 

office@federatiaconstructorilor.ro;  

 

 

NOTIFICARE 

CU PRIVIRE LA CREȘTEREA PREȚURILOR UNOR MATERII PRIME/ MATERIALE/ ALTE PRODUSE 

 

 

Subsemnatul .................................................................... în calitate de ..................................................... în cadrul  

......................................................................................................... (denumire societate) din ................................................................ (localitate) vă notific prin 

prezenta creșterea imprevizibilă a prețurilor la următoarele materii prime/ materiale/ alte produse (inclusiv combustibil și energie) pentru: 

 

  Referință 1 Referință 2 Referință 3 

Nr 
crt 

Denumire materie primă/ 
material/ produs 

Dată de referință 
1/ dată factură 
(lună, an) 

Preț fără TVA la 
data de referință 
1 (RON) 

Dată de referință 
2/dată factură 
(lună, an) 

Preț fără TVA la 
data de referință 
2 (RON) 

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

1. EX: Teava PVC SN4 600-6M Mai 2017 1150.50 Dec 2018 1600.00 ............ ............ 

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

        

        

        

        

Notă: Datele din tabel cărora nu le corespund facturi de achiziție nu vor fi luate în considerare. Denumirea produsului va fi cât mai exactă și fiecare 

factură cu care se va compara trebuie să aibă aceleași caracteristici 

În susținere atașez facturile aferente.  

mailto:office@federatiaconstructorilor.ro


Subsemnatul declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevederilor art 322 din Codul Penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, că 

informațiile completate sunt corecte și corespund realității. Declar că înțeleg și accept ca datele din tabel să fie puse la dispoziția Comisiei Naționale de 

Strategie și Prognoză pentru stabilirea coeficientului de actualizare  și ai indicilor compoziți în conformitate cu Instrucțiunea ANAP nr 2/ 2018 privind 

ajustarea prețului cotractului de achiziție publică/ sectorială. 

Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu vor fi accesibile sau comunicate unei terțe părți neautorizate, fiind utilizate exclusiv pentru atingerea 

scopurilor cu care a fost investită Federația Patronatelor Societăților din Construcții în limita legislației în vigoare, respectiv pentru comunicări ulterioare și 

vor fi stocate timp de 10 de ani. Prin prezenta îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal în acest scop, în conformitate 

cu LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Consimțământul poate fi retras în orice moment printr-o adresă scrisă. 

Declar că nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea prețului produselor/ materialelor, denaturarea concurenţei, respectiv 

nu  am cunoștință cu privire la  înțelegeri tip cartel care ar putea viza stabilire prețurilor și/ sau împărțire piețelor.  

 

Dată:................................................                                                                                                                Semnătură: ............................. 

https://idrept.ro/12045068.htm
https://idrept.ro/12015837.htm

