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Nr. 1999/12.09.2022 

Către: Toţi operatorii economici interesaţi 

 

    INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

de organizare tabere școlare si gradinte de vara 

pentru în cadrul proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE 

EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907 

 

Cod CPV 55243000-5 Servicii de tabere copii  

Denumirea Autorităţii Contractante:  

Școala Gimnazială Augustin are sediul în comuna Augustin, str. Garii nr. 116, județul Brașov, 

Cod postal:507151, Țara: România, Telefon/Fax 0268284981, E-mail: sc_gen_augustin@yahoo.com.  

 

Obiectivul general al contractului: 

Procedura este aplicată în vederea atriburii contractului de achiziție publică având drept obiect 

achiziția de servicii de organizare tabere școlare și gradinițe de vară pentru pentru elevi, respectiv de 

organizare gradinite de vara pentru prescolari, beneficiari ai măsurilor educaționale implementate în 

cadrul proiectului"AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI 

PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907.  

 Atribuirea contractului de achiziție publică care formează obiectul prezentei proceduri este 

necesară în vederea realizării activităților de care autoritatea contractantă este responsabilă în cadrul 

proiectului POCU/ 138/ 4/1/ 113907 "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE 

EGALE ȘI PROSPERITATE" cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, respectiv pentru implementarea subactivităților A4.6. Organizarea unor 

tabere școlare în scopul creșterii cunoștințelor și competențelor sociale și civice și A4.7. Organizarea 

unei grădinițe de vară pentru copii (inclusiv de etnie rromă). 

Modalitatea de dobândire este achizitia serviciilor. Durata contractului este pentru o perioadă 

de 4 de luni, cu posibilitatea de prelungire printr-un act adițional în situația în care se impune acest 

lucru 

 

Durata contractului: 4 luni de la data semnării acestuia de către părți, cu posibilitatea de prelungire 

printr-un act aditional.  

Valabilitatea ofertelor: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor  

Valoarea totală estimata a contractului este de 240.000,56 lei fara TVA, din care: 

 -102.385,56 lei fără TVA - Lotul 1  

 si  

 -137.615 lei fără TVA - Lotul 2 

Procedura aplicată: procedură proprie 

Data limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 26.09.2022, ora:12,00 la sediul autoritatii 

contractante situat in str. Garii nr. 116, comuna Augustin, jud. Brasov.  

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire 

pana la data de 20.09.2022, ora 14:00, la adresa de email: proiect@scaugustin.ro  

Solicitarile de clarificari depuse dupa termenul mentionat mai sus nu vor fi luate in considerare. 

 

Răspunsul la solicitările de clarificări va fi publicat prin repostarea anuntului de publicitate 

p e  pagina: https://www.e-licitatie.ro  

Criteriul de atribuire: Se aplica criteriul de atribuire pretul cel mai scazut.  

Persoana de contact: Elena-Carmen MUHA, E-mail: proiect@scaugustin.ro , Telefon:0751132025 
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Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Nr. ie_ire: 2000/12.09.2022 
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CAIETUL DE SARCINI SDU 

1. Introducere 
Caietul de sarcini face parte integrant� din documenta�ia de atribuire _i constituie ansamblul 

cerin�elor pe baza c�rora se elaboreaz� de c�tre fiecare ofertant propunerea tehnicä. 
Caietul de sarcini con�ine, în mod obligatoriu, specifica�ii tehnice. Acestea definesc, dup� caz _i f�r� 
a se limita la cele ce urmeaz�, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic _i de performant�, 
siguran�a în exploatare, dimensiuni, precum _i sisteme de asigurare a calit��i. 

în cadrul acestei proceduri, ^coala Gimnazial� Augustin îndepline_te rolul de Autoritatea 
contractant�, respectiv Autoritatea contractant� în cadrul Contractului. Procedura aplicat� fiind 

procedur� proprie. 

2. Contextul realiz�rii acestei achizi�ii de servicii 
Procedura este aplicat� în vederea atriburii contractului de achizi�ie public� având drept obiect 

achizi�ia de servicii de organizare tabere pentru elevi, respectiv de organizare gradinite de vara pentru 
prescolari, beneficiari ai m�surilor educa�ionale implementate în cadrul proiectului "AUGUSTIN 
ABORDARE INTEGRAT� PENTRU �ANSE EGALE �I PROSPERITATE", POCU 138/ 4/1/ 
113907. 

Atribuirea contractului de achizi�jie publicä care formeaz� obiectul prezentei proceduri este 
necesar� in vederea realiz�rii activit��ii A4. Dezvoltarea _i furnizarea de servicii integrate de 
consiliere _i asisten�� educa�ional� pentru elevi, inclusiv de etnie rrom�, cu risc ridicat de p�r�sire 
timpurie a _colii corespondente cu activitatea nr. 1 din Ghidul solicitantului, activitate de care 

autoritatea contractant� este responsabilä în cadrul proiectului POCU/ 138/4/1/113907 "AUGUSTIN 
- ABORDARE INTEGRATA PENTRU ^ANSE EGALE �I PROSPERITATE" cofinan�at din 
Fondul Social European prin Programul Opera�ional Capital Uman 2014-2020, respectiv pentru 
implementarea subactivit��ilor: A4.6. Organizarea unor tabere �_colare în scopul cre_terii cuno_tin�elor 
_i competen�elor sociale �i civice �i A4.7. Organizarea unei gr�dini�e de var� pentru copii (inclusiv 
de etnie rom�). 

Modalitatea de dobândire reprezint� achizi�ia servicilor de organizare tabere _colare si 
gradinte de vara. 

Durata contractului este de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire printr-un act aditional în 

situatia în care se impune acest lucru. 

2.1.Informa�i despre Autoritatea eontractant� 
Scoala Gimnazial� Augustin, func�ioneaz� ca un ordonator ter�iar de credite _i este partener în 

cadrul proiectului "AUGUSTIN- ABORDARE INTEGRAT� PENTRU ^ANSE BGALE �I 

PRO 
ANCK Scoala Gimnagialo 

Hugustin VOCATIE 
E media print 

AUGUSTIN UROPEJ PRIMARIA AUGUSTIN 

SANSE ECALE SosETATE 



 
 
 

 

 

 

PROSPERITATE ", cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020, al cărui solicitant este Asociatia ANCE Europe, unitatea de învățământ având rol  

de Partener 3, alături de Partenerul 1- Primăria Comunei Augustin, Partenerul 5 - Asociația CRFPS 

Pro Vocație și Partenerul 4 - Noi Media Print S.A. 

Școala Gimnazială Augustin are sediul în comuna Augustin, str. Garii nr. 116, județul Brașov, 

Cod postal:507151, Țara: România, Telefon/Fax 0268284981, e-mail: sc_gen_augustin@yahoo.com.  

 

2.2.Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 

Scopul achiziționării serviciilor de organizare tabere școlare și gradinițe de vară este generat 

de nevoia de realizare a subactivităților propuse și de nevoile identificate la beneficiarii proiectului. 

Prin atribuirea contractului autoritatea contractantă urmăreşte dezvoltarea socială, fizică si 

intelectuală a copiilor participanți. 

Atribuirea contractului de achizitie publica in cauza, este necesara, de asemenea pentru buna 

desfasurare a subactivităților A4.6. Organizarea unor tabere școlare în scopul creșterii cunoștințelor 

și competențelor sociale și civice și A4.7. Organizarea unei grădinițe de vară pentru copii (inclusiv 

de etnie rromă), alte servicii suport în cadrul proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ 

PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907 și pentru atingerea 

indicatorilor de realizare din contractual de finațare. 

 

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă 

Beneficiile pe care autoritatea contractantă intenționează să le obțină prin achiziția serviciilor de 

organizare tabere școlare si de grădinițe de vară pentru elevii și preșcolarii din comunitatea 

marginalizata sunt: 

- vor avea ocazia sa cunoasca si alte zone geografice,  

- vor fi informati cu privire la importanta si masurile de protectie a mediului inconjurator,  

- vor comunica cu copii din alte comunitati,  
- vor beneficia de activitati recreative de care au fost privati din cauza saraciei si izolarii in 

Comuna Augustin  

- preșcolarii vor beneficia de sesiuni educationale nonformale si activitati recreative alaturi de 

parinti si educatori intr-un alt spatiu decat cel al comunitatii izolate avand posibilitatea sa isi 

imbogateasca cunostintele si abilitatile de comunicare 

și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, la nivelul comunei Augustin. 

 

2.4.Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea 

 Obiectul de activitate al Școlii Gimnaziale Augustin il constituie furnizarea de servicii 

educaționale și alte servicii suport în cadrul activității A4. Dezvoltarea și furnizarea de servicii 

integrate de consiliere și asistență educațională pentru elevi, inclusiv de etnie rromă, cu risc ridicat de 

părăsire timpurie a școlii corespondente cu activitatea nr. 1 din Ghidul solicitantului, în cadrul 

proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI 

PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907. 

 

3. Descrierea serviciilor solicitate 

 

3.1.Descrierea obiectivului general al proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ 

PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
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 Obiectivul general al proiectului îl constituie scăderea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate cu populație de etnie rromă (Comuna 

Augustin, jud. Brașov). Atingerea obiectivului general al proiectului va avea drept rezultat 

îmbunătățirea situației materiale, sociale și profesionale a 551 de persoane din Comuna Augustin 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială dintre care 155 de etnie rromă prin intermediul unor 

măsuri integrate care vizează educația, ocuparea forței de muncă, încurajarea antreprenoriatului prin 

acordarea de microgranturi, dezvoltarea serviciilor medicale, medico-sociale și sociale, îmbunătățirea 

condițiilor de locuire, reglementarea actelor de proprietate și promovarea multiculturalismului.  

 

 

3.2.Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor solicitate 

 

Obiectivul urmărit prin aplicarea prezentei proceduri din a cărei documentație face parte prezentul 

caiet de sarcini este achiziția serviciilor de organizare tabere școlare și gradinițe de vară pentru copiii 

beneficiari ai măsurilor educaționale implementate în cadrul proiectului "AUGUSTIN – 

ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/138/4/1/ 

113907.  

 

3.3.Serviciile solicitate  

 Autoritatea contractantă își propune să achiziționeze următoarele loturi de servicii pentru 

beneficiarii grupului țintă:  

 

- Servicii de organizare a 3 tabere școlare cu durata de 5 nopţi/6 zile, pensiune completă, pe 

teritoriul României, în perioada de desfășurare după cum urmează: 

➢ 3 tabere școlare în perioada 23.10-28.10.2022, cu un număr maxim de 30 de 

elevi/tabara (cu varsta cuprinsă între 7 și 15 ani) și 1 coordonator tabara/tabara 

 

Valoarea totală estimată a serviciilor – 3 tabere școlare este de 102.385,56 lei fără TVA - Lotul 1. 

Elevii vor fi insotiti de un numar de adulti conform reglementărilor ordinului OMECS nr. 

3637/2016 iar pentru profesorii insotitori furnizorul va asigura gratuitatea serviciilor. 

Plata serviciilor se va face conform numarului efectiv de participanti. 

 

- Servicii de organizare a 3 gradinițe de vară cu durata de 6 nopţi/7 zile, pensiune completă, în 

Regiunea Centru, în perioada de desfășurare după cum urmează: 

➢ 3 grădinițe de vară în perioada 23.10-29.10.2022, cu un număr maxim de 20 copii 

preșcolari/gradinita (cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani), un numar total de 50 

părinți/tutori ai preșcolarilor și 5 însoțitori/gradinita 

 

Valoarea estimata a serviciilor este de 137.615 lei fără TVA - Lotul 2 

 

În situația în care numărul de preșcolarilor necesari organizării grădinițelor nu este suficient 

pentru desfășurarea acestei activități, autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a NU 

organiza aceste grădinițe. 

Plata serviciilor se va face conform numarului efectiv de participanti. 

 

Serviciile de transport cu autocarul dus - întors aferente pentru un efectiv total de 90 de elevi și 

3 însoțitori - LOTUL 1, respectiv pentru un efectiv total de 60 copii preșcolari, 50 părinți si 15 

insoțitori - LOTUL 2, vor fi incluse în prețul de achiziție, alături de cazare, masă și activități 

recreative. 



 
 
 

 

 

Printre activitățile recreativece vor fi incluse în program se numără: 

- Activități sportive 

- Seri de film romanesc si străin 

- Programe culturale și artistice 

- Club handmade 

- Ateliere de desen 

- Jocuri si activitati în aer liber care dezvoltă spiritul de echipă și aptitudinile de coordonare și 

pun în evidență creativitatea și atenția copiilor/preșcolarilor 

- Vizite la obiectivele turistice din proximitatea taberei 

- Drumeții de scurtă durată. 
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Nr. 

crt. 
Serviciu u.m 

Total 

cantitate 
Loc de prestare 

Data de prestare a serviciilor 

solicitată 

Specificații 

tehnice SAU 

cerințe 

funcționale 

minime 

Specificații 

tehnice SAU 

cerințe 

funcționale 

extinse 

1. 
Tabere școlare pentru elevi 

(CPV 55243000-5) 
buc 3 

Pe teritoriul Romaniei Prestarea serviciilor se va 

face în baza notei de 

comandă. 

Conform 

descrierii din 

subsolul tabelului 

Se regăsesc în 

cerințele 

caietului de 

sarcini  

2. 

Grădiniță de vară pentru 

preșcolari și aparținători 

(părinți/tutori) (CPV 

55243000-5) 

buc 1 

Regiunea Centru Prestarea serviciilor se va 

face în baza notei de 

comandă. 

Conform 

descrierii din 

subsolul tabelului 

Se regăsesc în 

cerințele 

caietului de 

sarcini 

 

 



 
 
 

 

4. Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime: 

Serviciile ce umează a fi contractate sunt următoarele : 

 

4.1.Cerințe pentru serviciile de cazare:  

- Asigurarea unui grad de confort al unităţii de cazare de minim 3 stele sau 3 margarete, în funcţie 

de tipul de clasificare. 

- Cazare în camere cu 2/4/6/8 paturi, în condiţii optime şi egale din punct de vedere al confortului 

pentru toţi participanţii, fiecărui participant fiindu-i alocat un spaţiu pentru lucrurile personale în 

dulapuri/noptire/rafturi. În aceeași camera vor fi cazate doar personae de același sex. Nu se 

accepta cazare în corturi sau în barăci. Cazarea însoțitorilor se va asigura în camera single sau duble. 

- Cazarea în paturi supraetajate se accepta numai cu acordul Autorităţii Contractante. 

- Fiecare cameră trebuie să aibă grup sanitar propriu (cu toaletă, prosop, hârtie igenică, duș şi chiuvetă 

cu apă caldă în regim permanent). 

- Curte/spaţiu amenajat în propria locaţiei, capabilă a găzdui participanţii la tabără/grădinită. 

 

4.2.Cerințe pentru serviciile de masa: 

- Spaţii adecvate pentru servirea meselor pentru întreg grupul.  Prepararea meniurilor şi servirea 

meselor se va realiza în spaţii special amenajate, autorizate sanitar-veterinar pentru anul în care 

se organizează tabăra. 

- Meniurile zilnice vor fi întocmite cu observarea nevoilor pentru cantităţi satisfăcătoare şi echilibrate 

din principalii furnizori de energie ai organismului, care sunt lipidele (grasimi), glucidele (dulciuri, 

fructe, cereale, legume) şi proteinele (carne, branza, lapte, oua si proteine vegetale). 

- Asigurarea pensiunii complete - 3 mese/zi (mic dejun, prânz şi cina, în condiţii cantitative, calitative 

şi de diversitate optime privind meniul participanţilor la tabără). Prânzul va include 3 feluri de 

mâncare, fel 1, fel 2 şi desert iar cina va include un fel principal şi desert.  

- În cazul organizării de excursii sau drumeţii, prânzul va fi oferit la pachet. 

 

Micul dejun va fi bogat şi variat, acesta va conţine obligatoriu ceai sau lapte, ouă (gătite în diverse feluri), 

brânzeturi şi mezeluri, legume, fructe şi produse de patiserie, gem sau miere, pâine albă şi neagră  și 0,5 

litri apă/persoană. Pentru participanţii adulţi, se va pune la dispoziţie şi cafea la micul dejun. 

 

Prânzul va consta în minim 2 feluri de mâncare şi un desert, conform descrierii de mai jos: 

➢ felul I -   ciorbă/supă/borșuri/supe cremă și pâine 

➢ felul II 

• preparat din carne de pui / vita/porc; la gratar, la cuptor, etc. - minim 100 gr 

• garnitură de legume / orez / paste/cartofi, etc.) - minim 150 gr. 

• Salată/murături – minim 100 gr. 

Sau 

• Mâncăruri – minim 300 gr 

• Salată/murături – minim 100 gr. 

➢ desert - minim 100 gr (fruct sau produse de patiserie/ cofetărie) 

➢ 0,5 l apă plata/ de persoană. 

  

Cina va fi servită între orele 19.00 si 20.00 şi va fi compusă din: 

➢ preparate din carne - pui/porc/vita (100 gr) cu garnitura (150 gr.) + salată sau mâncare scăzută 

cu carne - minim 250 gr. - sau paste preparate în diverse feluri (250 gr) 

➢ desert - minim 100 gr (fruct sau produse de patiserie/ cofetărie) 



 
 
 

 

➢ 0,5 l apa plată/ de persoană 

 

- Asigurarea pentru fiecare participant a cel puţin 2 litri de apă plată zilnic. 

- Toţi participanţii (atât copiii cât şi adulţii) vor beneficia de 3 mese pe zi iar în prima zi de tabară 

se va servi doar prânzul şi cina,  iar în ultima zi mic dejun şi pachetul de hrana rece pentru drum. 

 

4.3.Cerințe pentru activitățile recreative: 

  Activitățile taberelor școlare se vor desfășura într-o locație aleasă de achizitor de pe teritoriul României 

iar pentru grădinițele de vară se vor desfășura într-o locație aleasă de achizitor din județul Brașov, 

Covasna, Harghita sau Prahova, la propunerea contractorului. 

- Asigurarea pentru cel puţin 2 ore pe zi, a unor activităţi recreative propuse de Prestator 

(jocuri/concursuri/spectacole/activități/vizionarea unor filme/documentare specifice vârstei 

participanţilor, etc.). 

- Asigurarea personalului necesar pentru desfășurarea activităților recreative (animatori). Toate 

activitățile vor fi organizate de către personalul pus la dispoziție de către operatorul economic , sub 

supravegherea însoțitorului participanți din partea contractorului. 

- Asigurarea de spaţii adecvate petrecerii timpului liber, jocurilor specifice vârstei, atât în spaţii deschise 

(pe timp favorabil) cât şi în spaţii închise (pe timp nefavorabil). 

- Asigurarea spaţiului necesar pentru debarcarea şi îmbarcarea corespunzătoare a participanţilor la 

tabăra școlară și grădinița de vară. 

- Posibilitatea de a solicita asistență medicală pe perioada desfăşurării taberei și a grădiniței de vară. 

- Tuturor participanților la tabărele școlare și grădinițe de vară, atât adulți cât și copii, li se va solicita 

adeverință medicală de la medicul de familie precum că sunt clinic sănătoși. Orice afecțiune cronică 

va fi anunțată organizatorilor. 

- Ofertantul va proba existența şi funcţionalitatea instalației de încălzire/răcire ce va deveni operaţională 

în cazul în care temperatura exterioară pe timpul nopţii va scădea sub 12 grade Celsius, sau va trece 

de pragul de canicula de 35 grade Celsius, în vederea asigurării în camere a confortului termic 

optim - minim +22 de grade Celsius în mod constant. 

- Asigurarea unei activităţi specifice de încheiere a taberei (de ex. petrecere, foc tabără, etc.). 

 

4.4.Cerințe pentru serviciile de transport: 

- Pentru participanţii la taberele școlare si gradinițele de vară, operatorul economic trebuie să se asigure 

de transportul acestora din comuna Augustin, jud. Brasov, până în locaţia taberei/gradiniței de vară şi 

retur, cu mijloace de transport care să îndeplinească toate condiţiile legale în vigoare. Capacitatea 

mijlocului de transport trebuie să fie optimă pentru trasportul elevilor/copiilor preșcolari însoțiți de 

părinți sau tutori și însoțitori şi să aibă în dotare aer condiţionat funcţional pe întreaga durată a 

deplasării.  

- Serviciile de transport rutier trebuie să fie furnizate direct sau prin subcontractare, de către un operator 

economic acreditat pentru acest tip de activitate. 

- Mijloacele de transport puse la dispoziţie de ofertant trebuie să fie autocare, într-o stare generală bună 

(cu tapiţerie şi perdeluţe curate, cu scaune independente rabatabile funcţionale) cu spaţiu suficient 

pentru depozitarea bagajelor, cu aer condiţionat. 

 

5. Alte condiții: 

- Ofertantul acordă beneficiarului pe întreaga durată a prestării serviciilor, asistenţa tehnică necesară 

pentru funcţionarea locaţiei la parametrii calitativi şi cantitativi maximi.  Pe toata durata de desfasurare 

a taberelor si a gradinițelor de vară se va asigura suportul neîntrerupt (telefonic/la fata locului) printr-



 
 
 

 

un reprezentant al ofertantului pentru a rezolva orice situație care ar putea apărea. Toate obligatiile 

ofertantului in raport cu detinatorul/proprietarul taberei se vor realiza de către reprezentantul acestuia. 

- Ofertantul trebuie să demonstreze că locațiile de prestare a serviciilor dețin: 

1. Certificat de conformitate cu normele de igienă și sănătate publică, conform legislației în 

vigoare, in copie conform cu originalul; 

2. Autorizația sanitar-veterinară eliberată conform legislației in vigoare, de către Direcția Sanitar 

Veterinară pentru Siguranța Alimentelor, în copie conform cu originalul; 

3. Documente din care să reiasă autorizarea turistică a locației; 

4. După semnarea contractului, cu maxim 5 zile inainte de organizarea taberei/grădiniței, 

ofertantul câștigător va prezenta copii conforme ale certificatului de transport (certificat 

propriu sau al subcontractorului angajat de ofertant); 

 

- Pe toată durata taberelor școlare și a grădinițelor de vară contractorul va realiza fotografii pe toată 

perioada desfățurării acestora. Aceste materiale vor fi puse la dispoziția achizitorului pe suport 

electronic sau transmise pe adresa de e-mail: proiect@scaugustin.ro, în maxim 5 (cinci) zile de la 

organizarea taberei sau a grădiniței. 

- Operatorul economic selectat este responsabil pentru prestarea la timp a tuturor activităților prevăzute 

și prezentate în caietul de sarcini. 

- Operatorul economic selectat va realiza toate cerințele acestui contract respectând și aplicând cele 

mai bune practice în domeniu. 

- Operatorul economic selectat are obligația de a propune spre mobilizare experți calificați pentru 

realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini.  Operatorul economic selectat este responsabil 

pentru activitatea experțior. 

- Pentru asigurarea celei mai bune utilizări a resurselor implicate în prestarea serviciilor în cadrul 

proietului, achizitorul se poate prezenta la recepția serviciilor cu un expert angajat în 

proiect/coordonatprul de proiect care să evalueze respectarea elementelor cantitative și calitative 

aferente serviciului de către contractor. 

 

Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. Eventualele litigii între 

părţile contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar, partea interesată instanţei 

competente pentru soluţionare. 

 

6. Obligatiile prestatorului: 

- Sa prezinte o descriere a serviciilor cu prezentarea tuturor caracteristicilor tehnice, in acord cu natura 

serviciilor ce urmeaza a fi prestate si a resurselor disponibile;  

- Sa transmita impreuna cu oferta, documetele relevante care atesta dreptul legal de a presta serviciile 

care fac obiectul prezentei proceduri; 

- Cerintele minime ale caietului de sarcini sunt obligatorii sub sanctiunea excluderii din procedură 

 

 

7. Criteriul de atribuire: 

Criteriul de atribuire al contractului de servicii de tabere școlare şi servicii de gradinițe de vară este 

preţul cel mai scăzut pentru fiecare lot (fără depăşirea per lot a sumei estimate de Autoritatea Contractantă 

pentru fiecare lot în mod individual). În situaţia în care ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, 

autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis în vederea departajării ofertelor. În solicitare 

se vor menţiona dată, locul şi ora la care se vor deschide noile oferte.
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8. Durata contractului:  

Durata contractului este de 4  luni de la data semnarii de către ambele părți, putând fi 

prelungit prin acordul părților prin act adițional. 

 

9. Condiții de recepție a serviciilor: 

Serviciile prestate vor fi decontate la finalizare fiecărei tabere, respectiv gradinită de vară, pe baza 

de factura fiscala. Plata serviciilor se va efectua in termen de 60 zile de la semnarea procesului verbal 

de prestare a serviciilor si de la primirea facturii fiscale. 

La incheierea efectuarii fiecarei tabere/gradiniță, se va face în mod obligatoriu receptia de ambele 

parti, pe baza următoarelor documente: 

- Factură fiscală; 

- Proces verbal de prestare a serviciilor. 

Preturile prezentate in oferte se vor pastra nemodificate pe toata perioada de derulare a contractului 

pentru fiecare lot, incepand de la data incheierii contractului de prestari servicii semnat de ambele 

parti. 

 

10. Termenul de execuție 

Prestatorul va asigura derularea contractului privind prestarea serviciilor mentionate in caietul de 

sarcini, de la semnarea lui, pe toata durata contractului. 

 

11. Perioada programată pentru efectuarea taberelor și a grădinițelor de vară  

Intervalul de se va stabili de Autoritatea Contractanta, dupa incheierea contractului de achizitie 

servicii, in conformitate cu planul stabilit de autoritatea contractanta. 

Perioada de derulare: octombrie 2022 – martie 2023. 

 

12. Locul de desfășurare al serviciului 

Locatiile de desfasurare a taberelor si a gradinitelor de vara sunt urmatoarele: 

- Taber școlare pe teritoriul României 

- Grădinițele de vară în Regiunea Centru 

 

13. Modalitatea de plată 

Pretul va fi exprimat in lei si va fi ferm. Nu se accepta actualizarea lui. Plata se va efectua în contul 

bancar al ofertantului declarat câștigător. 

Școala Gimnazială Augustin va efectua plata către contractant prin ordin de plată în termen de 

maxim 60 (șaizeci) zile de la prestare și semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor. 

 

14. Precizări suplimentare 

Autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clarificari in orice etapa a procesului 

de achizitie. 

Limba de redactare a ofertei: limba romana. 

Oferta va fi ferma si nu se poate modifica pe toata perioada de derulare a contractului de 

prestari servicii. Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. 



 
 
 

 

Oferta de pret va fi depusa in plic sigilat la sediul autoritatii contractante pana la data de 26.09.2022, 

ora 12,00. 

Oferta de pret poate fi trimisa prin curierat/ servicii postale la sediul autoritatii contractante 

situat in str. Garii nr. 116, comuna Augustin, jud. Brasov.  

Se vor primi oferte pentru f iecare  lot independent sau pentru ambele loturi. Nu se 

accepta oferte alternative. 

Oferta depusa dupa data si ora limita de depunere, nu va fi luata in considerare. Termenul in care 

se va incheia contractul: 5 zile de la stabilirea ofertei castigatoare.  

Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta in format fizic, in plic inchis la adresa:  

str. Garii nr. 116, comuna Augustin, jud. Brasov pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor 

prevazute în invitația de participare. 

 

15. Oferta tehnică 

Se vor prezenta informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incat aceasta sa 

permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din documetatia tehnica 

aferenta. 

Propunerea tehnica va respecta cerintele minime tehnice impuse. Aceasta trebuie sa reflecte 

asumarea de catre ofertanti a tuturor cerintelor si obligatiilor prevazute in caietul de sarcini si in 

documentatia tehnica aferenta, parte integranta a documentatiei de atribuire. 

In Formularele puse la dispozitie de autoritatea contractanta ofertantul va completa si informatiile 

cu privire la existenta unei sustineri de terta parte (daca va fi cazul. Tertul/ tertii vor completa informatii 

cu privire la nivelul lor de experienta prin raportarea la activitatea din trecut.  

Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea ofertelor sa prezinte, pe langa 

angajamentul tertului sustinator, si acordul de asociere sau acordul de subcontractare, dupa caz.  

Prin angajamentul ferm, tertul/ tertii confirma prezentand documente justificative, dupa caz, faptul 

ca vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului 

in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat 

sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie 

ofertantului. 

Totodata, prin angajament ferm, tertul/tertii se vor angaja ca vor raspunde in mod solidar cu 

ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solitara a tertului/tertilor 

sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acestea/acestia a obligatiilor de sustinere 

asumate prin angajamente. 

In cazul depunerii unei oferte comune (asociere) fiecare operator economic membru al asocierii va 

prezenta Formularul denumit Acord de Asociere cu informatiile referitoare la modul de indeplinire a 

cerintelor privind capacitatea tehnica privind implicarea in executarea viitorului contract. 

 

16. Oferta financiară    

 

Pretul ofertei se va exprima sub forma de PREŢURI UNITARE ale serviciilor per LOT cât şi 

PREŢUL TOTAL AL OFERTEI, în lei, fără TVA şi cu TVA (preţul total al ofertei se obține prin 

însumarea preţurilor celor 2 loturi ofertate), si va include: 
- pretul serviciilor reprezentand costul pentru o persoană pe durata taberei de 5 nopţi, cazare cu 

pensiuna completă, transport şi activităţi recreative. 

- pretul serviciilor reprezentand costul pentru o persoană pe durata gradinitei de vara de 6 nopţi, 

cazare cu pensiuna completă, transport şi activităţi recreative 

Pretul ofertei are caracter ferm si nu se modifica pe durata de derulare a contractului.  



 
 
 

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limita pentru depunere a ofertelor. 

 

 

17. Alegerea și justificarea criteriilor de calificare și selecție 

A. Situatia personala a ofertantilor 

Operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca e cazul) nu trebuie sa se afle 

in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata. In acest sens 

operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca e cazul), vor depune declaratia privind 

conflictul de interese.  

Operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca e cazul) nu trebuie sa se 

regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile 

publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala: 

se vor complete Formularele (anexe) de catre operatorii economici participanti la procedura de 

atribuire cu informatii aferente situatiei lor.  

Documente justificative: 

1. Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau 

a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii 

certificatului constatator. Certificat fiscal cu privire la impozite si taxe eliberat de autoritatea 

fiscala competenta pentru sediul social, sediile secundare, precum si pentru punctele de lucru 

pentru care exista obligatii de plata a impozitelor taxelor si contributiilor de asigurari sociale, 

din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la bugetul de stat la momentul 

prezentarii certificatului fiscal. In cazul in care unul sau mai multe puncte de lucru ale 

ofertantului nu se incadreaza in situatia de a fi platitoare de taxe si impozite locale, se va 

prezenta o declaratie pe propria raspundere. 

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor care au putere 

de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul 

constatator emis de ONRC /act constitutiv  

3. Alte documente edificatoare (autorizatii, acreditari) 

Pentru persoane juridice straine  

Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de 

origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta 

apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit 

obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi traduse de 

un traducator autorizat, limba de redactare a ofertei fiind limba romana.  

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi 

legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata 

unui notar, a unei unitati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are 

competente in acest sens.  

Conform prevederilor legale in vigoare, in materia achizitiilor publice, operatorii economici, 

indiferent de forma de participare trebuie sa faca dovada ca nu se regasesc in situatiile prevazute de 

art. 59 si 60, art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata. 
B. Capacitatea de exercitare a capacitatii profesionale: 

Operatorii econimici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca e cazul) ce depun oferta trebuie 

sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca 

operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a 
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constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul 
achizitiei. 

Document justificativ: Prezentarea certificatului constatator emis de ONRC sau in cazul 
ofertantilor straini document echivalent emis de tara de rezidenta, insotit de traducere autorizata in 
limba romana. 
Documentul justificativ va fi depus si de tertii sustinatori, daca este cazul. 

18. Dispozi�ii finale 

Prestatorul trebuie s� respecte cerin�ele legale de securitate _i s�n�tate în munc�, respectiv de 
protecie mediului prev�zute de legisla�ia în vigoare aplicabil�, fiind direct responsabil de 
consecintele nerespect�rii acestei legisla�ii 

De asemenea, operatorul economic va face dovada ca detine toate autorizatiile si avizele 
sanitar-veterinare si functionare necesare pentru desfasurarea activitatii de organizare tabere si scoala 
de vara. 

19. Cadrul legal care guverneaz� rela�ia dintre Autoritatea contractantä _i Contractant 

(inclusiv în domeniile mediului, social _i al rela�iilor de munc�) 
In cazul în care intervin schimb�ri legislative, Contractantul are obliga�ia de a informa Autoritatea 

contractantä cu privire la consecin�ele asupra activitä�ilor care fac obiectul Contractului _i de a-_i 
adapta activitatea în func�ie de decizia Autorit��ii contractante în leg�tur� cu schimbärile legislative. In cazul în care o astfel de situa�ie este aplicabil� trebuie precizat în Contract mecanismul de 
solu�ionare a unor astfel de situa�ii. 

Ofertantul devenit Contractant are obliga�ia de a respecta în executarea Contractului, obliga�iile aplicabile în domeniul mediului, social _i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul na�ional, prin acorduri colective sau prin dispozi�iile interna�ionale de drept în domeniul mediului, social _i al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24. 
Cadrul legal care guverneaz� rela�ia dintre Autoritatea contractant� _i Contractant este dat de legislatia aplicabila in vigoare in Romania pentru achizitii publice de bunuri la momentul initierii procedurii de atribuire: 

a) Legea privind achizi�iile publice nr. 98/2016, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare; b) Legea privind remediile _i cäile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizi�ie public�, a contractelor sectoriale _i a contractelor de concesiune de lucr�ri _i concesiune de servicii, precum _i pentru organizarea _i func�ionarea Consiliului National de Solu�ionare a Contesta�iilor nr. 101/2016; 
c) Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi�ie public�/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi�iile publice, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare; 
d) Legea 346/2004 privind stimularea infiintarea dezvoltarea IMM-uri; e) www.anap.gov.ro. 

Intoemit, 
Alina APOSTOAIE 

Expert achtii pubticeS 

ANC Scoala Gimnaziala 

VOCATLE 
media print 

AUGUSTIN UXOP PRIMARIA AUGUSTIN Augustin 
ABORDARE INTEGRATA PENTRU 



 

   

  

    

PRESTATOR ............................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….………………………… 

CUI/CIF ...................................................................................... 

       

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul,.. .................................................................... cu sediul 

în............................................, în calitate de ofertant la procedura de achiziție publică – 

procedura proprie  simplificata având ca obiect ……………………………………… la data de 

............................., organizată de ..............................., declar pe proprie răspundere în numele 

ofertantului, sub sancțiunea falsului în decarații, că: 

Nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 

general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) 

din Legea nr. 98/2016.  

Nu ma aflu în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 

respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 

concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 

contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selecție;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să 

obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o 

influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din 

procedura de atribuire. 

Subsemnatul ..................................................declar că informațiile furnizate sunt complete şi 

corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Data:................... 

 

Semnatura ………………….    

about:blank


 

   

  

    

PRESTATOR ...................................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….…………………………. 

CUI/CIF ...................................................................................... 

 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

Subsemnatul, ...................................................................în calitate de ofertant la procedura de 

achiziție publică – procedura proprie simplificata având ca obiect 

……………………………………….organizată de .................................. la data de 

......................................  în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 

declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 

subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană 

care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a 

ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de 

verificare/evaluare a ofertelor; 

   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la 

gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare 

a Direcției Naționale de Probațiune; 

   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 

personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 

afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de 

evaluare;  

   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari 

ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Direcției 

Naționale de Probațiune, implicate în procedura de atribuire;  

   e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele 

persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 

decizie în cadrul Direcției Naționale de Probațiune și care sunt implicate în procedura de 

atribuire.  

 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 achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi 

desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

  De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

 Subsemnatul/a, ................................................autorizez prin prezenta orice instituţie, 

societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor 

autorizaţi ai autorității publice cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 

activitatea noastră. 

Data:................... 

Semnatura …………………. 

 



 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE 

IN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE 

 

 

 

 

 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Angela Tokos, Tokos 

Gabriela-Lavinia, Szotyori Iren, Bodi Rozalia Katalin, Csiki Isabella, Vieru Elena, Grancea 

Emilia, Porumb Sebastian Nicolae, Mondoc Gheorghe, Criangă Ioan, Bortă Gheorghe, Cocoraș 

Lazăr, Grozea Marian,Vajda Zoltan, Lăcătuș Lucian, Lingurar Gheorghe, Baciu Ioan, Vekony 

Ioan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

    

PRESTATOR ....................................................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….………………………… 

CUI/CIF ...................................................................................... 

   

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016) 

 

 Subsemnatul,........................................................................................... în calitate de 

ofertant la procedura de achiziție publică – procedura proprie  simplificata având ca obiect 

…………………………………organizată de ................................... declar pe propria 

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 

acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 

98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-

13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 

din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere 

a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, 

prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de 

decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit 

la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

   

  

    

 

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 dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă pe perioada valabilității ofertei. 

 

Data:................... 

Semnatura …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

    

PRESTATOR .......................................................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….………… 

CUI/CIF ...................................................................................... 

  

                           

                  

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU  

SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI 

 

 

Subsemnatul……………………..(numele şi prenumele in clar ale persoanei 

autorizate)................,reprezentant legal /împuternicit 

al........................................(denumirea/numele ofertantului)..................., declar ca propunerea 

tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din caietul de sarcini. 

De asemenea menționez că sunt de acord cu prevederile prezentate în documentatie. 

 

 

 

 

Data completării         Operator economic, 

.................................      (semnătură autorizată şi stampila) 

 

 

         

  



 

   

  

    

         

PRESTATOR.......................................................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….………………………… 

CUI/CIF ...................................................................................... 

  

                           

                   

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR 

REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII 

 

 Subsemnatul, reprezentant legal/împuternicit al 

……………………………………….... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 

economic), declar pe propria răspundere că mă angajez să prestam pe parcursul îndeplinirii 

contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de 

protecție a muncii care sunt în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de de 

obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, in conformitate cu 

dispozitiile art. 51 din Legea nr. 98/2016, reglementarile obligatorii in domeniile mediului, 

social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, 

legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile 

internationale in aceste domenii, care vor fi respectate pe parcursul executarii contractului de 

achizitie publica.  

Data completării: ………………… 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 



 

   

  

    

PRESTATOR.............................................................................................................. 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….…………………………. 

CUI/CIF ...................................................................................... 

       

        

ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 

Către, .............................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Subscrisa S.C. _______________________S.R.L., cu sediul in _______________, 

inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. ______________, avand C.U.I. nr. ______, prin 

reprezentant legal _________________________, in calitate de  _______________, ne 

angajam in mod neconditionat, ferm si irevocabil fata de ____________ (denumirea autoritatii 

contractante) sa sustinem din punct de vedere ______________________ (financiar si/sau 

tehnic) operatorul economic S.C. _______________________S.R.L., cu sediul in 

______________________, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. ______________, 

avand C.U.I. nr. ___________, in scopul obtinerii si executarii contractului de  

______________(furnizare, servicii, lucrari) la obiectivul de referinta, cu privire la urmatoarele 

cerinte din Documentatia de achizitie (privitoare la capacitatea economico-financiara si/sau la 

capacitatea tehnico-profesionala): 

 -cerinta privind ___________ 

-cerinta privind ___________ 

-cerinta privind ___________ (se va/vor mentiona precis cerinta/cerintele pentru care se acorda 

sustinere, conform Documentatiei de atribuire). 

 

In acest scop, punem la dispozitia operatorului economic sustinut si a autoritatii contractante, 

la prima cerere a oricaruia dintre  acestia si fara alte formalitati, urmatoarele resurse 

(tehnice/financiare): 

     - ___________________________; 

     - ___________________________; 

     - ___________________________ . 

(se vor preciza nominal, clar si distinct, resursele tehnice, cu indicarea datelor principale – tip, 

capacitate, cantitate, model, dotari, an fabricatie etc. -, respectiv resursele financiare, cu 

indicarea datelor principale – valoarea, moneda, denumirea facilitatii/ a garantiilor etc.- puse la 

dispozitie de sustinator  conform Angajamentului; se vor atasa in fotocopie certificata 

documente doveditoare ale capacitatilor puse la  dispozitie de sustinator, valabile la data 

Angajamentului si care, dupa caz, urmeaza sa fie prelungite in mod corespunzator pe durata 

derularii contractului de achizitie). 

Sustinerea noastra ____________ (tehnica si/sau financiara) astfel acordata este valabila 

incepand cu ____________ (data calendaristica/faza procedurala) si pana la indeplinirea in mod 

corespunzator si integral a oricaror obligatii ale operatorului economic sustinut rezultand din 

sau in legatura cu executarea contractului de achizitie care se va incheia, inclusiv a garantiilor 

aferente sau a oricaror efecte decurgand din contract. 

 



 

   

  

    

In cazul atribuirii contractului catre operatorul economic sustinut, ne obligam in solidar cu 

acesta in vederea indeplinirii oricaror obligatii contractuale rezultand din contractul cu 

autoritatea contractanta privitor la obiectivul de referinta, raspunzand pentru si alaturi de 

operatorul economic sustinut privitor la orice efect decurgand din raportul juridic si din lege, in 

legatura cu ________ („executarea serviciilor/lucrarilor” sau, dupa caz - in situatia contractelor 

de furnizare - „ livrarea produselor”) din cadrul propunerii ___________ (tehnice si/sau 

financiare, in raport cu tipul sustinerii acordate). 

 

Prezentul angajament este executoriu fara formalitati, obligatiile rezultand din aceste putand fi 

indeplinite silit prin intermediul executorului judecatoresc, fara interventia instantei de 

judecata, noi renuntand expres la orice opozitie, diviziune sau discutiune privind obligarea 

noastra la executare sau raspunderea noastra pentru neexecutare. 

 

 

Data completării: ………………… 

 

Semnatura autorizata a sustinatorului 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

    

 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

 

 La procedura de achiziţie publică nr……/…….. organizata de 

„.............................................”(denumire autoritate contractantă) pentru 

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

. 

 1.Acest acord este încheiat între:  S.C. _______________ cu sediul în 

_______________________________, reprezentată prin __________________ administrator, 

 (adresa,tel.,fax)                                                     

denumită în cele ce urmează contractant general 

şi 

      S.C. _______________ cu sediul în 

_______________________________, reprezentată 

prin____________________administrator,                                                                                                                                                                  

 (adresa,tel.,fax)                                                 

denumită în cele ce urmează subcontractant. 

 

 2. Produsele ce fac obiectul prezentului acord  sunt: _____________________ 

 

 3. Valoarea produselor ce fac obiectul prezentului acord este conform ofertei prezentate 

de subcontractant si reprezintă __________________% din total contract de achiziţie.      

  

 4. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi 

responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de autoritatea contractanta conform 

contractului de achizitie publica. 

 

 

CONTRACTANT GENERAL     SUBCONTRACTANT 

 

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

(semnătură autorizată)                   (semnătură autorizată)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

    

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de incheiere a contractului de achizitie publica 

 

 

Conform ____________________________________________________________. 

                            (încadrarea legala) 

 

Noi, părţi semnatare:   S.C. _______________________ 

  S.C. _______________________ 

 S.C. _______________________ 

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achizitie publica  “_______________ 

_____________________________________________________________”. 

                                                                 (denumire obiect contract) 

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun: 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________ 

… ___________________________________ 

 

Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica 

comun: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei: 

- liderul asociaţiei S.C. __________________________ preia responsabilitatea şi 

primeşte instrucţiuni de la achizitor în folosul partenerilor de asociere. 

 

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor 

convenite de comun acord. 

 

Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 

- încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de 

asociere; 

 

- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a 

fiecărei părţi pana la data încetării asociaţiei. 

 

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziţie publica preluate de fiecare 

asociat pentru execuţie obiectivului supus procedurii de achizitie: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Liderul asociaţiei: S.C. ______________________ 

 



 

   

  

    

Alte clauze: 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Data completării: ________________  

  

              Liderul asociaţiei 

 ……………………. 

      (denumirea) 

           L.S. 

 

           Asociat A,                        Asociat B,                              Asociat C, 

……………………… ……………………… ……………………… 

        (denumirea)                      (denumirea)                      (denumirea) 

               L.S.                                          L.S.                                         L.S. 

 

 

Notă: 

- se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte categoriile 

de lucrări care se presteaza de fiecare asociat sau părţile fizice din obiect, precum şi valoarea 

ce revine fiecărui asociat. 

- Acordul de asociere trebuie sa stipuleze raspunderea individuala si raspunderea solidara 

in raport cu Autoritatea Contractanta in desfasurarea activitatilor care fac obiectul contractului 

de achizitie publica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

    

PRESTATOR.......................................................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….…………………………. 

CUI/CIF ...................................................................................... 

 

 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA 

 
Catre .................................................................................................... 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
Domnilor, 

1.Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai  
ofertantului___________________________ , ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si 

                 (denumirea/numele ofertantului)

  

cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile 

.....................................  (obiectul achiziției ) pentru suma de………………………….lei, 
(suma în litere si în cifre) 
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de lei. 

(suma în litere si în cifre) 
2.Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem 
prestarea serviciilor conform cerințelor caietului de sarcini. 
3.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
________________________zile, respectiv pana la data de   ___________________ . 

(durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul) 

 

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

4.Pana la încheierea si semnarea contractului/acordului-cadru de achizitie publica aceasta 

oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este 

stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
5.Precizam 

_ 

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta 

separat, marcat în mod clar "alternativa"; 

_ 

|_|  nu depunem oferta alternativa. 

(se bifeaza optiunea 
corespunzatoare) 

6.Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind 

castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din 

documentatia de atribuire (daca este cazul). 

7.Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 

pe care o puteti primi. 
 

 



 

   

  

    

Data   _/  _/   

                    , in calitate de , legal autorizat sa semnez 
(semnatura) 

oferta pentru si in numele _. 

                                     (denumirea/numele ofertant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

    

Anexa la Formularul de oferta 

 

 

 

 

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ 

 

  

Denumirea achiziţiei:………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume),  
(semnătura şi ştampilă),  
 
în calitate de____________________, legal autorizat să semnez oferta  pentru şi în  
numele ___________________________________(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

Nr. crt. Denumire 
Pret 

 

1 LOT 1 – VALOARE TOTALA  

 - Tabara nr. 1  

 - Tabara nr. 2  

 - Tabara nr. 3   

2 LOT 2  


