
 

 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
privind achiziția prin procedura cu norme proprii pentru atribuirea contractului 

având ca obiect Serviciile de organizare evenimente şi de tabere pentru copii 

„Servicii organizare evenimente - Cod  CPV  79952000-2” 
„Servicii de tabere de copii – Cod CPV 55243000-5” 

 
 

PROIECT 
Învăţământ de calitate pentru viitorul copiilor noştri în judeţul Dolj - Cod SMIS: 104980 

desfăşurat în cadrul Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6: 
Educaţie şi competenţe, Cod Apel: POCU/74/6/18/Operaţiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6. 

 
 

Procedura aplicată: Norme interne Anexa 2 
 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care guvernează 
acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de 
vânzare ale ofertantului. Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să 
pregătească oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi de specificaţii 
tehnice conţinute în această Documentaţie. Nedepunerea ofertei care să conţină toate informaţiile cerute în 
termenul prevăzut va duce la respingerea ofertei.  

 
 

  



 

 

 
 

Calendarul procedurii de achiziție 
 
 

Nr. Crt. Activitate Data estimată 
1 Termen publicare anunț de participare pe site-ul IDEE / SEAP 12.04.2019 
2 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor 17.04.2019 
3 Termen de răspuns la solicitările de clarificări 19.04.2019 
4 Data și ora limită pentru depunerea ofertelor 23.04.2019, ora 11:30 
5 Data și ora deschiderii ofertelor 23.04.2019, ora 12:00 
6 Termen limită de finalizare a evaluării ofertelor și de transmitere a 

comunicărilor privind rezultatele evaluării ofertelor 
26.04.2019 

7 Semnarea contractului 30.04.2019 

 
  



 

 

 
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
 
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 
Denumire oficiala: Asociaţia Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie 

Adresa: Str. General Berthelot nr. 38, sector 1, Bucureşti 

Localitate: Bucureşti Cod postal: 010169 Tara: România 

Persoană de contact: CAMELIA CRISTEA Telefon: 021 243 42 40 

E-mail: cristeacameliadana@gmail.com Fax: 021 243 42 40 

Adresele de internet (de unde se poate descărca documentaţia de atribuire): www.idee-org.net.ro sectiunea Proiecte / 
Proiecte in derulare /POCU 104980 / Achizitii publice   
 
Alte informatii pot fi obtinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.I 

Documentaţia de atribuire poate fi obtinută la: 
□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ descărcată de pe site-ul www.idee-org.net.ro sectiunea Proiecte / Proiecte in 
derulare /POCU 104980 / Achizitii publice sau ridicată din adresa Str. General 
Berthelot nr. 38, sector 1, Bucureşti 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 
□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele:  

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 

Zile : 5  (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) 
□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 
□ Agentie/birou national sau federal 
□ Colectivitate teritoriala  
□ Agentie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 
 
 
□ Altele (precizati): organism neguvernamental nonprofit (persoana 
juridica de drept privat fara scop patrimonial) 

□ Servicii publice generale 
□ Aparare 
□ Ordine si siguranta publica 
□ Mediu 
□ Afaceri economice si financiare 
□ Sanatate 
□ Constructii si amenajari teritoriale 
□ Protectie sociala 
□ Recreere, cultura si religie 
□ Educatie 
□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu □ 

 



 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta 

Contract de prestări servicii organizare evenimente şi servicii de tabără de copii 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor  
a) Lucrari                                   □ B) Produse                                    □ c) Servicii                                      □ 

Executare                                 □ 

Proiectare si executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Inchiriere                                       □ 

Inchiriere cu optiune de                □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            □ 

Categoria serviciilor 

servicii sociale şi alte servicii specifice, 
prevăzute în anexa nr. 2 din L98/2016 
 
 

 

Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

Conform Caietului de sarcini 

Cod NUTS RO411 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                 □ 

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □  

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) NU ESTE CAZUL 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

Prestarea de servicii organizare evenimente şi servicii de tabără de copii conform caietului de sarcini 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)  

Servicii organizare evenimente - Cod  CPV  79952000-2 
Servicii de tabere de copii – Cod CPV 55243000-5 
II.1.7) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      da □ nu □ 

Serviciile din cadrul evenimentul se vor desfăşura în aceeaşi locaţie, astfel că împărţirea pe loturi va face dificilă îndeplinirea 

condiţiilor contractuale. 

□ un singur lot                                   □ unul sau mai multe loturi      □ toate loturile 

II.1.8) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              

 da □ nu □ 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 

Detaliile privind serviciile sunt precizate în Caietul de sarcini şi vor fi efectuate conform contractului de prestări de servicii. 

Valoarea estimată servicii organizare eveniment,  fără TVA (numai in cifre): 112500               Moneda: LEI 

Valoarea estimată servicii de tabără de copii, fără TVA (numai in cifre): 70000                       Moneda: LEI 

 



 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata: 5 luni  (de la data semnării contractului de servicii de către ambele părţi)  

 
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □ nu □ 

 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                          da □ nu □ 
 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da □  nu □ 

 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Surse de finanţare: Uniunea Europeană şi Bugetul de Stat 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz) 

Asociere temporara constituita in scopul participarii la procedura de atribuire (conf. art. 53 din Lege 98/2016)  

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                da □ nu □ 

 
III.1.5. Legislatia aplicabila 

 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 
 H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu acte modificatoare: HG nr. 
866/2016 şi HG nr. 419/2018 

 O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului 
achizițiilor publice 

 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului 
sau al profesiei 
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

 • Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 
167 din Legea nr. 98/2016 – completarea formularului 2 

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;  
• Declaratia de neîncadrare in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016 – Formularul 3 
• Declaraţia privind calitatea de participant la procedură – Formularul 4 
 
Declarațiile menționate mai sus, vor fi însoțite de următoarele documente:  
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor şi taxelor sau a contribuțiilor la 
bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentării;  
- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, în cadrul acestuia, așa 
cum rezultă din certificatul constatator emis de către ONRC/actul constitutiv; 



 

 

Persoanele din cadrul autorității contractante cu funcție de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea 
procedurii de atribuire a achiziției sunt: 
Manager proiect – Boris Singer, Expert achiziţii – Camelia Cristea, Asistent proiect – Ştefania Vişan, Responsabil 
financiar - Mirela Todiriţă, Expert redactare – Gabriela Caracaş 
 
NOTĂ: În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declaraţia privind 
conflictul de interese. În cazul în care vor exista subcontractanţi/terţi susţinători, declaraţia privind conflictul de interese va fi 
prezentată de fiecare subcontractant/terţ susţinător în parte. Dacă există incertitudini cu privire la situaţia personală a unui 
operator economic, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii direct de la autorităţile competente. 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

Persoane juridice/fizice române: 
• Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în original sau xerocopie 
certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate 
al societăţii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. 
Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale 
la data limita de depunere a ofertelor. 
 
• Se va preciza partea/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze (dacă este cazul). 
 
- În cazul unui ONG / Persoane juridice non-profit, se vor depune următoarele documente care să ateste că persoana 
semnatară este autorizată: Statutul cu modificările la zi (incluzând şi încheierile de şedinţă).  
 
Persoane juridice/ fizice straine: documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de 
vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident; documentele mentionate se 
vor depune traduse în limba româna de un traducator autorizat. 
Documentele trebuie să cuprindă următoarele informații: - o formă de înregistrare ca persoană juridică; - acționari/asociați; - 
obiect de activitate prin care se atestă dreptul ofertantului de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentatie de 
atribuire: - administratori/împuterniciții legali să reprezinte societatea; - capitalul social; - filiale/sucursale/puncte de lucru; - 
durata societății; - original / copie legalizată / copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” însoțite de traduceri 
autorizate în limba română 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara – NU ESTE CAZUL

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala – NU ESTE CAZUL. 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii – NU ESTE CAZUL. 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu □ 

 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       da □ nu □ 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 

_______________________________________________________________________________________ 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            da □ nu □ 
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor respective 
 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  
IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare  

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       Offline  □     On line  □ 



 

 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

PROCEDURĂ CU NORME PROPRII 

 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR  

IV.2.1) Criterii de atribuire   

□   Cel mai mic pret /cel mai mic cost                                                            cu respectarea cerințelor solicitate în 
Caietul de sarcini 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                       da □ nu □  

 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.6) Limba in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare - ROMÂNĂ 

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţina oferta durata în zile: 30 (de la termenul 

limita de primire a ofertelor) 

 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

 
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
• Propunerea tehnică va cuprinde descrierea tehnică detaliată a serviciilor ofertate, precum şi alte informaţii considerate 
semnificative, în vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. 
Cerinţele impuse în caietul de sarcini sunt cerinţe minime. 
• Propunerea tehnică va fi semnată, ştampilată şi va fi prezentată într-un exemplar original într-un plic inscripţionat 
“Propunere tehnică”.  
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
• Propunerea financiară va fi prezentată în plic separat, şi va fi exprimată în lei fără TVA, acesta fiind exprimat separat.  
Ofertantul va prezenta oferta financiară totală / serviciu, în lei, fără TVA, şi va conţine costurile de organizare detaliate 
conform Anexei formularului nr 5. 
Decontarea acestor costuri se va realiza numai pe baza listelor de participanţi prezentate de Beneficiar în original (cu 
semnăturile participanţilor). 
• Propunerea financiară va fi semnată de persoanele împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter ferm şi 
obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.  
• Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător, inscripţionat “Propunere Financiară” şi denumire ofertant, 
într-un exemplar original. 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

• Oferta va fi prezentată într-un plic închis şi sigilat, marcat „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 23.04.2019 
ora 12:00” cu mențiunea ”Oferta servicii organizare evenimente şi servicii de tabără de copii ”, Proiect POCU, Axa 6 și adresa autorității contractante.  
• Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei.  
• Oferta prezentată va avea un OPIS al tuturor documentelor incluse.  
• Scrisoarea de înaintare - Ofertantul are obligaţia de a completa şi ataşa la coletul ce conține oferta o scrisoare de înaintare 
• Coletul va conţine 3 plicuri interioare sigilate cu mențiunea:  

Plicul nr. 1 : Documente de calificare;  
Plicul nr. 2 : Propunere tehnică;  
Plicul nr. 3 : Propunere financiară. 

• Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă;  
• Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte, sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta; 
 
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, 
în cazul în care oferta respectivă este declarată respinsă în cadrul ședintei de deschidere.  
Nu se acceptă oferte alternative.  



 

 

 
• Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. 
• Dacă plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus sau a fost depus la altă adresă decât cea menționată, 
autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
 
DOCUMENTELE DE ÎNSCRIERE la procedură sunt:  
1. Scrisoare de înaintare (cerere tip) – în original – Formularul 1;  
2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică – în original însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei 
împuternicite – conform cu originalul. 
 
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile menţionate în anunţul publicitar și documentaţia de 
atribuire. 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada derulării procedurii cu norme 
proprii, având obligaţia de a exprima în ofertă preţul în lei, preţ care va rămâne neschimbat pe toată perioada desfăşurării 
procedurii și a contractului având ca obiect evenimentul organizat de Beneficiar. 
Ofertantul care nu respectă cerinţele din anunţul publicitar sau caietul de sarcini va fi descalificat de către autoritatea 
contractantă. 
Întocmirea ofertei tehnice, cât și prestarea serviciilor se vor face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare la condiţiile 
de muncă și de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România. 
În acest scop, propunerea tehnică va conţine în mod obligatoriu Declarație pe proprie răspundere de către fiecare ofertant 
privind faptul că a ţinut cont, în elaborarea ofertei, de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă și protecţia muncii pe 
toată durata de îndeplinire a contractului – Formularul 7. 
 
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da □ nu □ 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da □ nu □ 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):  
Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 
Axa prioritară 6: Educaţie și competenţe 
Obiectivul tematic 10 “Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții” 
Prioritatea de investiţii 10i ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale 
pentru reintegrarea în educație și formare”. 
Cod Apel: POCU/74/6/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 
Titlu proiect: Invatamant de calitate pentru viitorul copiilor nostri in judetul Dolj 
Cod SMIS: 104980 
 

Tipul de finantare:  

Cofinantare                                       □ 

Credite externe cu garantia statului □ 

Fonduri europene                             □             Programul Operaţional Capital Uman 

Alte fonduri.                                    □ 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  

Denumire oficiala:  Consiliul Naţional de Soluţionarea a Contestaţiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 



 

 

Localitate: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Tara: ROMÂNIA 

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+4) 021 310.46.41  

Adresa Internet (URL)  www.cnsc.ro Fax: (+4) 021 310.46.41  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:  

În conformitate cu prevederile art. 8 alin.1) lit.(b) din Legea 101/2016 în termen de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii 
la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal. 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

Denumire oficiala: Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie 

Adresa: Str. General Berthelot nr. 38, sector 1, Bucureşti 

Localitate: Bucureşti Cod postal: 010169 Tara: România 

E-mail: office@idee-org.net Telefon: 0212434240  

  



 

 

 
CAIET DE SARCINI 

privind achiziția prin procedura simplificată pentru atribuirea contractului 
având ca obiect Serviciile de organizare evenimente şi de tabere pentru copii 

„Servicii organizare evenimente - Cod  CPV  79952000-2” 
„Servicii de tabere de copii – Cod CPV 55243000-5” 

 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi 
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică şi propunerea 
financiară de către ofertanţi. 
 
A) DATE GENERALE 
Obiectivul general al proiectului: Promovarea accesului egal la învăţământ, pentru reducerea şi 
prevenirea părăsirii timpurii a mediului educaţional, promovarea accesului egal la învăţământul 
preşcolar şi şcolar şi reducerea segregării între copii în judeţul Dolj.  
Obiectivele specifice: 
OS 1. Creşterea numărului de copii din jud. Dolj care iau parte la invăţământul ante-preşcolar şi 
preşcolar, incluzând grupuri cu risc de părăsire timpurie a şcolii, copii romi şi din mediul rural.  
OS 2. Reducerea părăsirii şcolii prin măsuri de prevenire şi de asigurare a şanselor egale pentru toţi 
elevii din judeţul Dolj.  
OS 3. Creşterea gradului de pregătire a personalului didactic din învăţământul preşcolar şi şcolar, 
pentru promovarea unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei scoli 
inclusive în judeţul Dolj. 
  
Prezenta procedură cu norme proprii are ca obiect atribuirea contractului de achiziţie publică având 
ca obiect organizarea Conferinţei proiectului şi a taberei pentru copii de către Asociaţia Institutul 
pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie în cadrul proiectului Invatamant de calitate pentru viitorul 
copiilor nostri in judetul Dolj, Cod SMIS: 104980, desfăşurat în cadrul Programul Operațional Capital 
Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie și competenţe, Cod Apel: 
POCU/74/6/18/Operaţiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6. 
Prezenta procedură a fost întocmită cu respectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) și art. 7 alin. (1) lit.b) şi 
alin (2) coroborat cu art. 68, alin (2), pct. b din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu actele 
modificatoare: OUG nr. 80/2016, Legea nr. 243/2016, Legea nr. 80/2017, Legea nr. 111/2017, OUG nr. 
107/2017, OUG 45/2018  și ale art. 101 din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
Scopul prezentei procedurii cu norme proprii îl constituie asigurarea cadrului legal necesar atribuirii 
contractului de servicii organizare evenimente şi servicii de tabere pentru copii organizat de IDEE cu 
ocazia implementării proiectului Invatamant de calitate pentru viitorul copiilor nostri in judetul Dolj, 
Cod SMIS: 104980. 



 

 

 
Publicitatea procedurii 
Publicitatea procedurii are ca scop asigurarea de către Beneficiar a respectării principiilor prevăzute 
de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 
Publicitatea procedurii se realizează de către IDEE cu minim 10 zile înainte de termenul limită stabilit 
pentru depunerea ofertelor prin: publicarea în SEAP, la adresa www.e-licitaţie.ro şi pe site-ul 
instituţiei, la adresa www.idee-org.net secţiunea Proiecte / Proiecte in derulare /POCU 104980 / 
Achizitii publice, a unui anunţ publicitar. 
 
B) CONDIŢIILE TEHNICE ŞI DE CALITATE MINIME:  
Serviciile de organizare evenimente – conferinţă se vor organiza în perioada 26 august – 1 septembrie 
2019 
Serviciile de tabere de copii se vor organiza în perioada 26 august – 2 septembrie 2019. 
 
Locația: Majoritatea participanţilor fiind din judeţul Dolj, şi anume: Craiova, Cetate, Argetoaie, 
Braloştiţa, Botoşeşti-Paia, Ghindeni, Greceşti şi Teasc locaţia va fi situată la o distanţă de cel mult 450 
km de Craiova. 
 
Serviciile organizare evenimente şi serviciile de tabără de copii se vor asigura conform solicitărilor, 
astfel:  
 
Serviciile organizare evenimente – conferință:  
Seria I: 26 august – 29 august 2019: 150 de persoane 
Seria a II-a: 29 august – 1 septembrie 2019: 150 de persoane 
 
Serviciile de tabere de copii: 26 august – 2 septembrie 2019: 100 de persoane  
 
Aceste două evenimente vor fi realizate în aceeaşi locaţie. Copiii participanţi la tabără provin din 
unităţi de învăţământ în care profesează cadrele didactice participante la conferinţă. Acestea vor 
asigura si supravegherea copiilor participanţi la tabără. Ca urmare, serviciile se vor asigura pentru 250 
de persoane, astfel: 
 
Servicii restaurant: 
• Ofertantul va oferi un restaurant de maxim 3 stele în locaţia unde este cazarea.  
• Timp de așteptare redus între momentul efectuării comenzii și cel al servirii. 
• Ofertanţii vor prezenta cel puţin două variante de meniu (a la carte). 
 
26 august: 250 de persoane intră cu cină 
• 150 de participanţi la conferinţă. 
• 100 de copii participanţi la tabără. 
 



 

 

27 – 31 august: 250 persoane cu mic dejun, prânz şi cină 
• 150 de participanţi la conferinţă. 
• 100 de copii participanţi la tabără. 
 
1 septembrie:  
• Mic dejun şi prânz pentru 150 participanţi la conferinţă. 
• Mic dejun, prânz şi cină pentru 100 de copii participanţi la tabără. 
 
2 septembrie: 100 persoane 
• Micul dejun şi prânzul pentru 100 de copii participanţi la tabără. 
 
Servicii cazare pentru 250 de persoane: 
• Camere în regim double (75 camere / serie) pentru persoanele participante la conferinţă, astfel: 
Seria I: în perioada 26 august 2019 (sosire – intrare cu cină) – 29 august 2019 (plecare – ieşire cu 
prânz)  
Seria a II-a: perioada 29 august 2019 (sosire – intrare cu cină) – 1 septembrie 2019 (plecare – ieşire cu 
prânz)  
• Camere de maxim 3 locuri pentru 100 de copii participanţi la tabără în perioada 26 august – 2 
septembrie 2019 
Cazarea pentru participanții la conferință şi a copiilor participanți la tabără va fi în aceeaşi locație. 
 
Servicii pentru participanții la conferință: 
- Cel puţin două săli de conferinţă: una cu capacitate de 150 de locuri, cealaltă cu capacitate de minim 
30 de persoane. 

- Mese cu scaune aranjate în sală şi 6 scaune pentru masa de prezidiu;  
- Masa prezidiu pentru 4 persoane  
- 2 microfoane mobile pentru masa de prezidiu  
- 1 videoproiector  
- Posibilitatea cablării unui laptop la videoproiector  
- Ecran proiecţie pentru videoproiector  
- Instalaţie sonorizare  
- Asistenţă pe perioada desfăşurării evenimentului 
 

Servicii pentru tabăra de copii: 
- terase / spaţii acoperite pentru desfăşurarea atelierelor cu activităţi non-formale 
- sală pentru activităţi de agrement  
- asigurarea asistenţei medicale pe toată durata taberei 
 
C. CERINŢE generale de ofertare  
La întocmirea ofertei, ofertantul trebuie să dea dovadă de experienţă, asigurând atât o ofertare 
individuală, cât și ofertare globală.  



 

 

Ofertantul va întocmi oferta astfel încât să efectueze și să asigure următoarele servicii minime:  
1. Asigurarea de Servicii de cazare, restaurant şi spaţii specifice desfăşurării activităţilor pentru 
participanţii la conferinţă şi la tabără, în condiţiile solicitate.  
2. Prestatorii de servicii trebuie să fie în măsură să asigure orice solicitare privind Serviciile de 
organizare evenimente şi de tabără de copii comandate. 
3. Asumarea obligaţiei de a oferi, în raporturile cu autoritatea contractantă, cele mai favorabile 
condiţii de colaborare (comunicare – e-mail, telefonie mobilă, fax, etc.) 
4. Valoarea finală nu va depăși valoarea totală corespunzătoare Serviciilor organizare evenimente şi 
serviciilor de tabără de copii contractate.  
5. Tarifele ofertate vor fi prezentate în LEI. 
 
Vor fi considerate admisibile numai acele oferte care, în urma evaluării documentelor de calificare, 
propunerii tehnice și a propunerii financiare, îndeplinesc toate cerinţele prevăzute în caietul de 
sarcini.  
- Stabilirea ofertelor câștigătoare dintre ofertele admisibile, prin aplicarea criteriului de atribuire 
”preţul cel mai scăzut” cu respectarea specificaţiilor tehnice.  
- Încheierea contractelor, conform cerinţelor din documentaţia de atribuire. 
 
Pe durata perioadei de evaluare a ofertelor, reprezentanții beneficiarului vor avea acces în unitătile 
de cazare pentru verificarea respectării conditiilor igienico-sanitare si a facilitătilor oferite de 
unitatea de cazare în concordantă cu criteriile stabilite pentru selectie. 
 
Elaborare, 
Camelia Cristea – expert achiziţii publice 
  



 

 

 

 

MODELE FORMULARE 

Conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a 

documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi 

evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare Ofertant care participă la procedura pentru încheierea prezentului contract are obligaţia de a 

prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni (acolo unde este cazul, aşa cum sunt acestea 

specificate în opis), completate în mod corespunzător şi semnate și ștampilate de persoanele 

autorizate.               

OPIS FORMULARE 

Nr.crt. Denumirea/tipul formularului – tip solicitat 

1. Scrisoarea de înaintare: Formularul 1

2. Declaraţie pe propria răspundere: Formularul 2 

3. Declaraţia pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese: Formularul 3 

4. Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de participant: Formularul 4 

5. Formular de propunere financiară: Formularul 5 

6. Formular de propunere tehnică: Formularul 6  

7. Declaraţie privind respectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu, social şi cu privire la 
relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii: Formularul 7 

 
  



 

 

 
Formularul 1 

   
 
Înregistrată la sediul achizitorului (………………., România) 
Nr. ………. / …………………. 
  
OFERTANTUL …………………..…………… (denumirea/numele) 
Adresa: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax: ……………………………………… 
E-mail: …………………………………… 
  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
Către:   
   

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ……… publicată în………………., privind aplicarea procedurii de 
achiziţie simplificată proprie în vederea încheierii unui contract pentru servicii de organizare 
evenimente. 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Ofertantului ……………………………………………………………….. 
  
transmit alăturat următoarele documente care însoţesc oferta: 
1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar original  
2. documente de calificare şi selecţie; 
3. propunerea tehnică; 
4. propunerea financiară. 
  
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 
  
Data completării :………………………………………….. 
 
Cu stimă, 
  
…………………………… 
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)  



 

 

 

 
Formularul 2 

Ofertant           
__________________  
(denumirea/numele)  
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ART.164, 165,167 din LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că NU mă 
aflu în situaţia prevăzută la art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
 
Data completării......................  
 
Operator economic, 
................................ 
(semnătură autorizată şi ştampila) 
  
  



 

 

Formularul 3 
  
Ofertant           
__________________  
(denumirea/numele)  
  
  

DECLARAŢIE1 privind neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice 

 
Subsemnatul,___________________________ (datele de identificare), reprezentant / împuternicit al 
____________________ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului 
economic), în calitate de ___________________ (se precizează calitatea operatorului economic care 
completează declaraţia în raport cu participarea la procedura de atribuire) la procedura procedura 
internă cu norme proprii pentru achiziţia de servicii organizare de evenimente şi servicii de tabără 
de copii cu termen de depunere a ofertelor la data de _______________________, organizată de 
Asociaţia „Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie”, declar pe proprie răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în declaraţii, aşa cum este 
aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal că nu ne aflăm în niciuna dintre ipotezele potenţial 
generatoare de conflict de interese sau care pot conduce la apariţia unui conflict de interese aşa cum 
sunt acestea reglementate de prevederile art. 60 alin. (1) lit. A) – e) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această 
declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale 
privind falsul în declaraţii. 
  
Prezenta declaraţie este valabilă până la data încheierii contractului.  
 
Data completarii ………………… 
 
 
Ofertant, 
 …………………………… 
(semnătură autorizată și ștampila)  
  

                                                 
1 A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum și de către eventualii subcontractanți/terți 
susținători 



 

 

Formularul 4 
Ofertant           
__________________  
(denumirea/numele)  
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ INTERNĂ DE ACHIZITIE 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................… (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ....................................… 
(se menţionează procedura), având ca obiect ...................................................… (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de …......................... (zi/lună/an), organizată 
de ..................................… (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă: 

 în nume propriu; 
 ca asociat în cadrul asociaţiei ..................................................................…; 
 ca subcontractant al .................................................................................…. 

 (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 

2. Subsemnatul declar că: 
 nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 
 sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în 

anexă.  
 (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achizitie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publică. 
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …................................................. 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 
 
Data completării 
 

Ofertant, 
…………………………… 
(semnătură autorizată și ștampila)   



 

 

Formularul 5 
Ofertant  
__________________  
(denumirea/numele)  
 
 

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ 
 
 
 
Către : ______________________________________ (denumirea Achizitorului și adresa completă)  
 
 
1. După examinarea documentaţiei de atribuire și înţelegerea completă a cerinţelor din Caietul de 
Sarcini, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentanti ai Ofertantului  ______________________ 
[denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul__________________________ 
[introduceţi denumirea contractului] să demarăm, prestarea serviilor specificate în acesta, în 
conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la 
preţurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară. Prin propunerea 
noastră financiară, pentru serviciile descrise în documentaţia tehnică oferim pentru: 
• servicii de organizare evenimente – conferintă un preţ total de ______________ [suma în cifre și 
litere și moneda], fără TVA, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de 
_________________ [suma în cifre și litere și moneda] 
• servicii de tabără de copii un preţ total de ______________ [suma în cifre și litere și moneda], fără 
TVA, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de _________________ 
[suma în cifre și litere și moneda].  
 
2. Subsemnatul/subsemnaţii declarăm că:  
a. Am examinat conţinutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de 
clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă 
sau restricţie;  
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ 
[introduceţi numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de 
________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice 
moment înainte de expirarea perioadei menţionate.  
c. Am înţeles și am acceptat prevederile legislaţiei achiziţiilor publice aplicabile acestei proceduri de 
atribuire, ca și oricare alte cerinţe referitoare la forma, conţinutul, instrucţiunile, stipulările și 
condiţiile incluse în invitaţia/anunţul de participare și documentaţia de atribuire. Invitaţia/Anunţul de 
participare și documentaţia de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte 
exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.  



 

 

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom 
întreprinde nicio acţiune și/sau inacţiune în scopul de a restricţiona concurenţa. 
 
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.  
 
4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 
primită. 
 
Data:  
_____________  
 

__________________ (semnătura și ștampila), în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez 
oferta pentru și în numele ____________________ (denumirea/numele Ofertantului). 



 

 

Anexă formularul nr. 5 
 

 Centralizator PROPUNERE FINANCIARĂ  
 
 

r. 
Crt. Denumirea serviciului U.M. Cant. 

Pret unitar 
(exclusiv TVA) 

Valoare totală 
(exclusiv TVA) 
(col.4 x col.5) 

Valoare 
totală 
TVA 

lei (RON) lei (RON) lei (RON) 
1. Servicii de organizare evenimente persoane Nr. total    

2. Servicii de tabără de copii persoane Nr. total    

TOTAL OFERTĂ          

 
 
Data:  
_____________  
 

__________________ (semnătura și ștampila), în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez 
oferta pentru și în numele ____________________ (denumirea/numele Ofertantului). 

 

  



 

 

Formularul 6  
 
 
Ofertant  
__________________  
(denumirea/numele)  
 
 

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ 
 
Ofertantul va prezenta modul de realizare a serviciilor.  
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevăzute în caietul de 
sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor 
cerinţelor/obligaţiilor prevazute în caietul de sarcini.  
Propunerea tehnică va conţine (condiţii minime impuse de autoritatea contractantă):   
Comentarii pe marginea Caietului de sarcini privind execuţia cu succes a activităţilor, în special a  
obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate, cu aceasta demonstrând gradul de înţelegere a contractului;  
Lista activităţilor necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor contractului, inclusive modalităţi 
de realizare / existenţă a acestora;   
 
Note: În cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată abordarea pentru organizarea 
activităţii în cadrul asocierii care să demonstreze responsabilităţile obligatorii ale persoanelor și 
organizaţiilor în cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate în caietul de sarcini. În cazul în care 
ofertantul utilizează subcontractanţi, se va depune și abordarea pentru organizarea managementului 
subcontractanţilor, ţinând cont de cerinţele minime solicitate în caietul de sarcini. 
 
Data:  
_____________  
 

__________________ (semnătura și ștampila), în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez 
oferta pentru și în numele ____________________ (denumirea/numele Ofertantului). 

  



 

 

Formularul 7 
  
Ofertant           
__________________  
(denumirea/numele)  
  
  

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU 
PRIVIRE LA RELAŢIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII 

 
Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant 
legal / împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / 
numele și sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura 
.................................................... cod CPV ............................., respectiv 
.................................................... cod CPV .............................,, organizată de autoritatea contractantă 
...................................(numele autorităţii) declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am 
ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al 
relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de 
servicii, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 
265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului și ale celorlaltor reglementări 
aplicabile.  
 
Data completarii ………………… 
 
 
Ofertant, 
  …………………………… 
(semnătură autorizată și ștampila) 
  



 

 

 
Ofertant           
__________________  
(denumirea/numele)  
  

 
DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE 

SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA  
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ___________________________________________,  
                               
                                         (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele 
prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si 
financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ______________________________________ . 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei 
 

Data completarii ………………… 
 
Ofertant,  …………………………… 
(semnătură autorizată și ștampila) 
 



 

 

 
Anexa la Declarația privind partea / părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți şi 

specializarea acestora 
 

 

Data completarii ………………… 
 
 
Ofertant,  …………………………… 
(semnătură autorizată și ștampila) 
 
 

 
  

 
Nr. Crt. 
 

 
Denumire subcontractant 

 
Partea /partile din contract ce urmeaza a 
fi subcontractate 

 
Acord subcontractor  cu specimen de 
semnatura 

 
1 
 

   

 
2 
 

   

 
..... 
 

   

 
 
 

   



 

 

 
MODEL CONTRACT INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
 
Între:  
 

Asociaţia „Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie, cu sediul social în localitatea Bucuresti, 
str. Gral Berthelot, nr. 38, Sector 1, CUI 24124766,  având contul nr. RO55PIRB4223711702001000, 
deschis la Piraeus Bank România, Suc. Stirbei Voda, reprezentată de Singer Boris, cu funcţia de 
Preşedinte Fondator, în calitate de achizitor, pe de o parte,  
şi  
S…………………………………………., cu sediul social în …………………………………………, tel. ………………………, fax 
……………………., C.U.I. ………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
……………………., cont RO………………………………….. deschis la……………………….., reprezentată prin 
………………….., ………………………, în calitate de prestator, pe de altă parte.  
 

2. Definiții  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  
b) ACHIZITOR şi PRESTATOR - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil PRESTATORULUI de către ACHIZITOR, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  
d) servicii – serviciile ce fac obiectul prezentului contract;  
e) forţa majoră – este constatată de o autoritate competentă; un eveniment mai presus de controlul 
părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul 
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a 
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre 
părţi; 
f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  
 

3. Interpretare  
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
3.2 Termenul „zi”sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit.  
 

Clauze obligatorii  
4. Obiectul principal al contractului  



 

 

4.1 - Obiectul principal al contractului il constituie asigurarea de către PRESTATOR a serviciilor de 
realizare a ............……………………. în concordanţă cu prezenta procedura de servicii anexă la prezentul 
contract, precum şi eliberarea documentelor de plată.  
4.2. PRESTATORUL se obligă să:  
a) Realizeze …………………. (aferenta codului CPV: ………………..), precum şi …………………. (aferenta codului 
CPV: ………………..)  conform listei de servicii din Anexa 2 din L98/2016.  
b) Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de PRESTATOR pe baza înţelegerii cu 
ACHIZITORUL în concordanţă cu oferta anexată prezentului contract.  
4.3. ACHIZITORUL se obligă să plătească serviciile ce fac obiectul prezentului contract în concordanta 
cu tarifele prezentate in oferta financiara si numarul de camere ocupate/servicii de servire a mesei.  
 
5. Prețul contractului  
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, este de …………………….. lei, la care se 
adaugă T.V.A. în cuantum de ………………. Lei, conform tarifelor prezentate in oferta financiara anexa la 
contract.  
 
6. Durata contractului  
6.1 Prezentul contract se derulează pe o perioadă de ............ zile / luni de la semnarea contractului.  
 
7. Executarea contractului  
7.1. Contractul se derulează de la data semnării contractului de către ambele parţi.  
 
8. Documentele contractului  
8.1 - Documentele contractului sunt:  
- oferta tehnică;  
- oferta financiară;  
- documentaţia de atribuire;  
- procesele verbal de receptie a serviciilor;  
- acte adiţionale.  
 
9. Obligațiile principale ale prestatorului  
9.1- PRESTATORUL se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică.  
9.2. PRESTATORUL se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică.  
9.3 - PRESTATORUL se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), în legătură cu produsele achiziţionate, şi  
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.  
 



 

 

10. Obligațiile principale ale achizitorului  
10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile in termenul convenit.  
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate către prestator conform caietului de 
sarcini.  
10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
la pct. 10.2, prestatorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul 
corespunzător zilei de efectuare a plăţii.  
 
11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  
11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,1% pe zi din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.  
11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite la art. 10.2, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  
11.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără 
somaţie sau punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată.  
11.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă îşi încetează activitatea, cu 
condiţia ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
Clauze specifice  
12. Recepție, inspecții şi teste  
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa modul de prestare a 
serviciilor pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din cerinţele caietului de sarcini.  
12.2 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi 
imputerniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.  
12.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
locatia de prestare a acestora, conform anexelor prezentului contract.  
12.4 - Dacă vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a lua toate 
măsurile în vederea remedierii deficienţelor.  
12.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 
amânat datorită faptului că serviciile au fost inspectate şi testate de către prestator, cu sau fără 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior prestarii lor.  



 

 

12.6 - Prevederile clauzelor 12.1-12.4. nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia asumării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  
13.1 (1) PRESTATORUL are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de 
la data semnării prezentului contract.  
(2) În termen de 2 zile de la semnarea prezentului contract, ACHIZITORUL are obligaţia de a emite 
ordinul de începere a contractului.  
(3) În cazul în care PRESTATORUL suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate ACHIZITORULUI, părţile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare 
a serviciului; şi b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 
contractului.  
13.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută 
a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de 
părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.  
(2) În cazul în care:  
i. orice motive de întârziere, ce nu se datorează PRESTATORULUI; sau 
ii. alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 
către PRESTATOR, îndreptăţesc PRESTATORUL să solicite prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare şi vor semna un act adiţional.  
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, PRESTATORUL nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, ACHIZITORULUI. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act 
adiţional.  
13.4 - În afara cazului în care ACHIZITORUL este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul ACHIZITORULUI de a solicita penalităţi 
PRESTATORULUI.  
 
14. Ajustarea prețului contractului  
14.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.  
14.2 - Preţul contractului nu se actualizează.  
 
15. Amendamente  
15.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.  
 
16. Subcontractanți  



 

 

16.1 – Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul.  
16.2 – (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi.  
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract.  
16.3 – (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.  
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract.  
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract.  
16.4 – Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului.  
 
17. Întârzieri în îndeplinirea contractului  
17.1 - Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în termenul stabilit prin prezentul 
contract.  
17.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de livrare, acesta 
are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea perioadei de furnizare asumate se 
face cu acordul părţilor, prin act adiţional.  
17.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 
18. Cesiunea 
18.1 - Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să 
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.  
18.2 – Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract.  
 
19. Forța majoră  
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.  
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  
19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor.  



 

 

19.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  
 
20. Soluționarea litigiilor  
20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.  
20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecatoreşti competente din România.  
 
21. Limba care guvernează contractul  
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  
 
22. Comunicări  
22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.  
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  
 
23. Legea aplicabilă contractului  
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România 
 
Părţile au înţeles să încheie astăzi, ............, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. (Se precizează data semnării de către părţi.)  
 
Achizitor,        Prestator,  
...........................     .......................................  
(semnătură autorizată)     (semnătură autorizată) 
L.S.       L.S. 


