


 

2 

 

2.1.2 Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate 

Studiul va oferi informaţii despre ocupaţiile emergente în zona transfrontalieră Olt – Pleven, 
indicând nevoia de meserii şi specializări necesare de ambele părţi ale graniţei.  

Obiectivul acestui studiu este să facă cunoscute oportunităţile unei pieţe comune a muncii, făcând 
posibilă migrarea transfrontalieră a forţei de muncă, cu ajutorul instruirii în domeniile respective  
şi adaptării la noile cerinţe. 

Servicii de elaborare studii - Clasificare CPV: 79.31.11.00-8   

Servicii de cercetare sociala - Clasificare CPV: 79.31.50.00-5   

Servicii de sondaje de opinie - Clasificare CPV: 79.32.00.00-3   

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

a) lucrări                           □ b) produse                □ c) servicii                    x 

Execuţie                            □                                 

Proiectare şi execuţie        □ 

Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor specificate 
de achizitor                       □ 

Cumpărare                □ 

Leasing                     □ 

Închiriere                  □ 

Cumpărare în rate     □ 

Categoria serviciului    □ 

2A                               x 

2B                               □ 

Principala locaţie a lucrării 

………………………………………….. 

Principalul loc de 
livrare 

…………………………………. 

Principalul loc de prestare 

Regiunea Transfrontalieră Olt – 
România, Pleven - Bulgaria  

Cod NUTS RO414, BG314 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 

Maxim 4 (patru) luni de la data semnării contractului de ambele părţi 

2.1.5 Perioada minimă de valabilitate a ofertei depuse va fi: 60 zile 

 

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA 

OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai scăzut                                                                                        □ 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                 x 

 

În cazul aplicării criteriului „Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” vor fi 
utilizaţi următorii factori de evaluare: 

Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare. 
Algoritm de calcul  

I. Oferta (propunerea) financiară, 
fără TVA 

II. Oferta (propunerea) tehnică 

Total punctaj 

50% 

 

50% 

100% 

NOTA: Detaliile modalitatii de punctare vor fi 
prezentate la punctul 6 din această 
documentaţie 
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I.1. Preţul ofertei, fără TVA 50% a) pentru cel mai scazut dintre preturile 
ofertate pentru executia lucrarilor  se acorda 50 
de puncte 

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se 
acorda punctaj astfel: 

            Pof = ( Vmin / Vof ) x 50 

            Pof - Punctajul ofertei 

            Vmin - Valoarea minima ofertata 

            Vof - Valoarea ofertei 

II. Oferta (propunerea) tehnică 50% NOTA: Detaliile modalitatii de punctare vor fi 
astfel: 

II. 1. Durata de realizare a 
proiectului - organizarea si 
planificarea in timp a activitatilor 
pe durata contractului 

15% Conform punctului 6 din această documentaţie 

 

II.2.  Functionalitati si instrumente 
specifice solutiei de servicii propuse  

15% Conform punctului 6 din această documentaţie 

II.3. Propunerea de proiectare - 
modul in care ofertantul intelege 
obiectivele proiectului si rezultatele 
asteptate 

10% Conform punctului 6 din această documentaţie 

II.4.  Relevanta metodologiei de 
realizare a serviciilor 

10% Conform punctului 6 din această documentaţie 

Total (Oferta finaciara + oferta 
tehnica) 

100%  

 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a ofertei Română 

4.2. Moneda în care este exprimat 
preţul contractului 

RON (echivalentul în Euro / Ron la cursul BNR de la data 
lansării achiziţiei) 

4.3. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei 

Până la 22.08.2012 

4.4. Modul de prezentare a ofertei 
(tehnic şi financiar) 

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al 
conținutului pe toata durata de valabilitate a ofertei şi 
trebuie să fie elaborată în conformitate cu prevederile din 
documentația de atribuire  

Oferta se va prezenta în formă scrisă, într-un exemplar 
original şi două copii. In cazul unei discrepanţe va prevala 
originalul.  

Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisă cu cerneală 
neradiabilă, semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de către 
reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul în procedura 
de atribuire a contractului. 

Limba de redactare a ofertei este limba română.  
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Fiecare pagină a ofertei va fi,  numerotată, respectându-se 
corespondenţa cu opisul documentelor.  

Originalul şi copiile trebuie semnate pe fiecare pagină de 
către reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător 
să angajeze ofertantul în contract.  

Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel 
dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze 
oferta.  

In cazul în care unele documente sunt prezentate în copie, 
acestea trebuie să fie ştampilate şi marcate cu menţiunea 
“Conform cu originalul”.  

Oferta precum şi documentele care însoţesc oferta vor fi 
prezentate după cum urmează:  

A. Documentele pentru participare la procedură, care vor 
însoţi oferta, vor fi introduse în plic nesigilat, în afara plicului 
cu oferta:  

1. Împuternicire scrisă, prin care reprezentantul operatorului 
economic este autorizat să angajeze ofertantul în procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 
nr.8 din „Formulare şi modele”) – în original .  

Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate 
al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de 
identitate, pașaport ).  

2. Declaraţie privind încadrarea ofertantului în categoria 
I.M.M. (Formularul nr.9, dacă este cazul).  

3. Garanţia de participare la procedura de achiziţie - în 
original  

Daca dovada constituirii garantie de participare nu a fost 
depusa , se poate  prezentata cel mai târziu la deschiderea 
ofertelor. 

4. Scrisoarea de înaintare – Formularul nr.10 din secţiunea 
„Formulare şi modele”.  

B. Oferta va cuprinde:  

1.Documentele de calificare, în original şi copie, care sunt 
solicitate la punctele 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, vor fi 
îndosariate, însoţite de OPIS şi introduse în plicuri 
netransparente, închise şi sigilate, pe care vor fi 
inscripţionate denumirea şi adresa ofertantului, precum şi 
menţiunea: „DOCUMENTE DE CALIFICARE”- original şi 
respectiv copie.  

2.Propunerea tehnică, în original şi copie, se depune 
îndosariată, însoţită de OPIS şi introdusă în plicuri 
netransparente, închise şi sigilate, pe care se va inscripționa 
menţiunea: „PROPUNERE TEHNICĂ” - original şi respectiv 
copie.  

3.Propunerea financiară, în original şi copie, se depune 
îndosariată, însoţită de OPIS, şi introdusă în plicuri 
netransparente, închise şi sigilate, pe care se va inscripționa 
menţiunea: „PROPUNERE FINANCIARĂ”- original şi respectiv 
copie.  

Cele două plicuri sigilate, marcate ORIGINAL respectiv COPIE, 
vor fi introduse într-un plic interior, care va avea înscrise 
numele şi adresa ofertantului, pentru a putea fi returnate 
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acestuia nedeschise.  

Plicul interior va fi introdus într-un plic exterior, 
netransparent, sigilat si închis corespunzător, pe care va fi 
înscris următorul text:  

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ OLT 

Pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare 
servicii:  

„STUDIU ŞI ANALIZĂ COMPARATIVĂ ASUPRA OCUPAŢIILOR 
EMERGENTE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ OLT - PLEVEN”  

A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 22.06.2012, ora 11.00»  

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Olt, Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 
49, Slatina, Cod Poştal 230100, Judeţul Olt, România. 

Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.06.2012. ora 
10.00. 

C. Deschiderea ofertelor 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 22.06.2012, ora 11.00, 
la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt, 
Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 49, Slatina, Cod Poştal 
230100, Judeţul Olt, România. 

Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu excepția 
ofertelor depuse dupa data limita de depunere a ofertelor si 
ofertele  care nu fac dovada contituirii garantiei de 
participare in cuantmul si modalitatea din documentatie - 
oferte care se returnează nedeschise. 

La depunerea ofertelor nu vor fi admise plicuri exterioare 
desfăcute. 

Comisia de evaluare va întocmi un proces verbal de 
deschidere, care urmează sa fie semnat atât de către membrii 
comisiei, cât si de către reprezentanții ofertanților care sunt 
prezenți la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei 
de evaluare si fiecare ofertant care a semnat procesul verbal 
de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta. 

4.5 Garanţia de participare, dacă 
este cazul 

Ofertantul trebuie sa constituie o garanție de participare in 
scopul protejării autorităţii contractante fata de riscul unui 
eventual comportament necorespunzător al acestuia pe 
întreaga perioada a procedurii pana la încheierea 
contractului.  

Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 
86  din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, in lei, reprezentand 
contravaloarea în lei a 900 Euro calculata la cursul de schimb 
publicat de BNR la data constituirii garanției, cu valabilitate 
de 60 zile începând cu data limita de depunere a ofertei. 

 Garanția de participare se constituie prin virament bancar in 
contul nr. RO10BPOS29002787984RON0C deschis pe numele 
autorităţii contractante la Banc Post S.A, Olt - Slatina sau 
printr-un instrument de garantare emis in condițiile legii de o 
societate bancara sau de o societate de asigurări. 

În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie sub 
formă de scrisoare bancară de garanţie, se va utiliza modelul 
din Formularul nr.11 din secţiunea Formulare şi Modele,  care 
se prezintă in original. Garanția trebuie sa fie irevocabila. 
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Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă că plata 
garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima 
cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate.  

In conformitate cu prevederile art. 16 (2) din Legea nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării si dezvoltării 
întreprinderilor mici si mijlocii, întreprinderile mici si mijlocii 
beneficiază de reducerea cu 50% a criteriului legat de 
garanția de participare, cerut in achizițiile publice de 
produse, lucrări si servicii. Pentru demonstrarea încadrării in 
categoria întreprinderilor mici si mijlocii ofertantul va 
prezenta in mod obligatoriu declarația pe propria răspundere 
a reprezentantului / reprezentanților legal / legali al / ai 
întreprinderii interesate privind încadrarea in categoria 
întreprinderilor mici si mijlocii. Declarația pe propria 
răspundere privind încadrarea in categoria întreprinderilor 
mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevăzut 
in Anexa nr.1 din  Legea 346/14.07.2004 cu modificările si 
completările ulterioare si va fi prezentata in original. 

NOTA: instrumentele de garantare cu o perioada de 
valabilitate sub 60 zile calculata începând cu data de 
depunere a ofertelor, vor fi respinse. 

Pentru ofertele necastigatoare, garantia de participare se 
restituie de catre autoritatea contractanta, dupa semnarea 
contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a 
fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile 
lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a 
ofertei. 

Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui 
oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza in 
cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de 
buna executie.  

In cazul anularii procedurii de achizitie publica, garantia de 
participare se va restitui in cel mult 3 zile de la data luarii la 
cunostinta de catre operatorii economici a motivului care a 
determinat anularea procedurii. 

Oferta depusa fara a fi insotita de garantia de participare va 
fi declarata ca inacceptabila. 

4.6 Garanţie de bună execuţie, 
dacă este cazul 

Garanţia de bună execuţie se constituie într-un cuantum de 
10% din valoarea contractului. 

Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument 
de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară 
sau de o societate de asigurări, care devine anexă la 
contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de 
garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa 
necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe 
baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate. 

Eliberarea garanției de buna execuție se va face in cel mult 
10 zile de la data întocmirii procesului-verbal  de recepție a 
serviciilor care fac obiectul contractului, daca nu au fost 
ridicate până la acea data pretenții asupra ei conform art.92, 
alin.2 din H.G. nr.925/2006. 

In conformitate cu prevederile art. 16 (2) din Legea nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării si dezvoltării 
întreprinderilor mici si mijlocii, întreprinderile mici si mijlocii 
beneficiază de reducerea cu 50% a criteriului legat de 
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garanția de buna execuție cerut in achizițiile publice de 
produse, lucrări si servicii. Pentru demonstrarea încadrării in 
categoria întreprinderilor mici si mijlocii ofertantul va 
prezenta in mod obligatoriu declarația pe propria răspundere 
a reprezentantului / reprezentanților legal / legali al / ai 
întreprinderii interesate privind încadrarea in categoria 
întreprinderilor mici si mijlocii. Declarația pe propria 
răspundere privind încadrarea in categoria întreprinderilor 
mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevăzut 
in Anexa nr.1 din  Legea 346/14.07.2004 cu modificările si 
completările ulterioare si va fi prezentata in original. 

În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie sub 
formă de scrisoare bancară de garanţie, se va utiliza modelul 
din Formularul nr.12 din secţiunea Formulare şi Modele,  care 
se prezintă in original. Garanția trebuie sa fie irevocabila. 

Valabilitatea garantiei de executie trebuie sa fie cel putin 
egala cu durata contractului. 

4.7 Situaţia personală a candidatului sau ofertantului 

4.7.1 Declaraţie pe propria 
răspundere privind neîncadrarea 
în dispoziţiile art.180 din OUG 
nr.34/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.337/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Cerința obligatorie: 

- Prezentarea declarației pe proprie răspundere, valabila pe 
perioada de valabilitate a ofertelor - conform Formularului 1 
din secțiunea Formulare şi Modele  

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ 
Subcontractantul/Terțul sustinator, care se incadreaza in 
situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006 cu modificările 
si completările ulterioare nu sunt admiși. 

4.7.2 Declaraţie pe propria 
răspundere privind neîncadrarea 
în dispoziţiile art. 181 din OUG 
nr.34/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.337/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare  

Cerința obligatorie: 

 - prezentarea Declarației pe propria răspundere privind 
neîncadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006 cu 
modificările si completările ulterioare, conform Formularului 
2 din secțiunea Formulare şi Modele 

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ 

Tertul sustinator,care se incadreaza in situatia prevazuta la 
art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare - nu sunt admisi si ofertantii cu datorii la bugetul 
de stat sau bugetul local vor fi descalificati 

4.7.3 Certificat de participare la 
licitație cu oferta independenta 

Cerința obligatorie: 

 - Prezentarea certificatului de participare la licitație cu 
oferta independenta, conform Formularului 3 din secțiunea 
Formulare şi Modele 

4.7.4 Certificate  a) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de 
administrare fiscala al unităţii administrativ teritoriale de pe 
raza căreia societatea îşi are sediul social care sa ateste 
inexistenta de obligații de plata restante la bugetul de stat 
(din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in 
luna anterioara celei in care se depun ofertele),  sau 
echivalent - in original (original, copie   legalizată sau 
conform cu originalul) se va exclude ofertantul care 
înregistrează datorii la bugetul consolidat (indiferent de 
cuantumul acestora) din luna anterioară celei în care se 
depun ofertele 

Certificatul trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor. 

Pentru persoanele juridice/fizice străine - un document 
similar sau o declarație pe propria răspundere – in original. 
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b) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale care sa 
ateste inexistenta de obligații de plata restante la buget, sau 
echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor(din acestea sa 
reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara 
celei in care se depun ofertele) - in original (original, copie 
legalizată sau conform cu originalul); 

Cu excepţia impozitelor şi taxelor pentru care s-au acordat 
înlesniri la plată de către organele competente şi în măsura în 
care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea acestora, 
autoritatea contractantă va exclude ofertantul care 
înregistrează datorii la bugetul local (indiferent de cuantumul 
acestora) din luna anterioară celei în care se depun ofertele 

Pentru persoanele juridice/fizice străine - un document 
similar sau o declarație pe propria răspundere – in original. 

4.7.5 Declaraţie pe propria 
răspundere privind neîncadrarea 
în prevederile art.69^ (evitarea 
conflictului de interese) din 
O.U.G. nr.34/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.337/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Cerința obligatorie: 

Prezentarea Formularului 4 din secțiunea Formulare şi 
Modele, completat corespunzător. 

Persoanele (numele acestora) cu functie de decizie din cadrul 
autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, 
derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv, 
toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in 
legatura sau pentru procedura de atribuire). 

Mocan Dorel – Preşedinte 

Bircea Cristian - Vicepreşedinte 

Petrescu Alin – Responsabil financiar 

Motcă Dragoş – Consultant cameral 

Bîzu Gisela - Jurist 

Florea Daniela – Jurist 

NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare membru al 
asocierii trebuie sa prezinte documentele menționate la punctele 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5 
de mai sus. 

In cazul operatorilor economici străini, documentele vor fi prezentate in limba in care au fost 
emise si vor fi însoțite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. 

4.8 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

4.8.1 Certificat constatator emis 
de Oficiul Registrului Comerţului 
din care să rezulte obiectul de 
activitate al respectivului 
operator economic şi să ateste 
faptul că acesta nu este în stare 
de faliment ori în lichidare. 
Obiectul contractului trebuie să 
aibă corespondent în codul CAEN 
din certificatul constatator emis 
de ONRC. 

 

Documentul va fi prezentat in original sau copie lizibilă 
certificata conform cu originalul. 

În cazul persoanelor juridice străine : 

Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activității 
profesionale, operatorul economic va prezenta documente 
edificatoare prin care sa dovedească forma de înregistrare ca 
persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile 
legale din tara in care ofertantul este rezident si din care sa 
reiasă ca societatea are ca obiect de activitate prestarea 
serviciilor solicitate prin prezenta procedura. 

Documentele vor fi prezentate in copie  certificata conform 
cu originalul in limba in care au fost emise si vor fi însoțite de 
o traducere autorizata a acestora in limba romana. 

In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va 
solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de 
transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de 
atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentul in 
original/copie legalizata. 
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4.8.2 Atestări specifice în 
domeniul de activitate ce vizează 
elaborarea studiului 

Ofertantul va prezenta eventuale atestări specifice. 

Documentele vor fi prezentate in copie certificata conform cu 
originalul.  

In cazul operatorilor economici străini, documentele vor fi 
prezentate in copie certificata conform cu originalul in limba 
in care au fost emise si vor fi însoțite de o traducere 
autorizata a acestora in limba romana.  

NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare membru al 
asocierii trebuie sa prezinte documentele menționate la art. 4.8.1, respectiv 4.8.2 mai sus. 

4.9 Capacitatea economică şi financiară 

4.9.1 Informații generale despre 
ofertant 

Se va prezenta Formularului 5 din secțiunea Formulare şi 
Modele, completat corespunzător. 

4.9.2 Bilanțurile contabile Vor fi prezentate Bilanțurile contabile pentru anii 2009, 2010 
si 2011 – copie certificata conform cu originalul.  

In cazul operatorilor economici străini, documentele vor fi 
prezentate in copie certificata conform cu originalul in limba 
in care au fost emise si vor fi însoțite de o traducere 
autorizata a acestora in limba romana. 

4.9.3 Cerinţe minime obligatorii 1. Media profitului net al ofertantului pe ultimii trei ani 
(2009, 2010 si 2011) trebuie sa fie pozitiva. 

2. Media cifrei de afaceri a ofertantului  pe ultimii trei ani 
(2009, 2010 si 2011)  trebuie sa fie de minim echivalentul în 
lei a 95.000 Euro (exclusiv TVA). 

Pentru operatorii economici romani, conversia cifrei de 
afaceri din lei in euro se va face la cursul leu/euro mediu 
comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul 
respectiv. 

Pentru operatorii economici străini din afara zonei euro, 
aceștia vor trebui sa efectueze conversia din moneda 
naționala in Euro folosind ratele de schimb medii anuale 
stabilite de către Banca Centrala Europeana pentru moneda 
respectiva. 

In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori 
economici, documentele vor fi depuse de către fiecare 
membru al asocierii iar aprecierea îndeplinirii cerințelor 
minime obligatorii se va face prin raportare la nivelul întregii 
asocieri. 

In conformitate cu prevederile art. 16 (2) din Legea nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării si dezvoltării 
întreprinderilor mici si mijlocii, întreprinderile mici si mijlocii 
beneficiază de reducerea cu 50% a criteriului legat de cifra de 
afaceri cerut in achizițiile publice de produse, lucrări si 
servicii. Pentru demonstrarea încadrării in categoria 
întreprinderilor mici si mijlocii ofertantul va prezenta in mod 
obligatoriu declarația pe propria răspundere a 
reprezentantului / reprezentanților legal / legali al / ai 
întreprinderii interesate privind încadrarea in categoria 
întreprinderilor mici si mijlocii. Declarația pe propria 
răspundere privind încadrarea in categoria întreprinderilor 
mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevăzut 
in Anexa nr.1 din  Legea 346/14.07.2004 cu modificările si 
completările ulterioare si va fi prezentata in original. 

4.10 Capacitatea tehnică și/sau profesională 
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4.10.1 Lista principalelor 
contracte privind serviciile 
similare 

Ofertantul va prezenta o declarație privind principalele 
contracte de prestări servicii similare, realizate in ultimii 3 
ani (calculati pana la data depunerii ofertei) conform 
Formularului 6 din secțiunea Formulare şi Modele 

Cerințe minime obligatorii  

1. Ofertantul a finalizat in perioada ultimilor 3 ani (calculati 
pana la data depunerii ofertei) cel puţin 1 (unul) contract in 
domeniul cercetării economico-sociale, care au presupus 
desfășurarea unor activități cuprinse şi în proiectul de faţă 
(proiectarea si implementarea de metodologii statistice de 
culegere, procesare şi analiza a datelor, producerea de 
rapoarte statistice de analiza economico-sociale). 

Valoarea minimă a unuia dintre contractele finalizate, în 
bune condiţiuni, să fie de minimum 47.500 Euro (exclusiv 
TVA). 

 2. Având in vedere ca statisticile economico-sociale vor fi 
efectuate in zona transfrontaliera Romania-Bulgaria, 
ofertantul trebuie să prezinte cel puţin un proiect de 
cercetare în zone transfrontaliere sau transnaţionale la 
nivelul Uniunii Europene. 

Ofertantul va depune parti relevante ale contractului 
împreuna cu recomandarea scrisa din partea beneficiarilor 
respectivi din care sa rezulte îndeplinirea cu succes a 
acestora – copie certificata conform cu originalul. 

In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori 
economici, aprecierea îndeplinirii cerințelor minime 
obligatorii se va face prin raportare la nivelul întregii 
asocieri. 

4.10.2 Cerinţe privind capacitatea 
profesională 

Ofertantul trebuie sa asigure personal cu experiența adecvata 
pentru executarea serviciilor prevăzute in contract. 

Ofertantul va trebui sa acorde suport administrativ si logistic 
pentru realizarea tuturor serviciilor specificate si va 
monitoriza derularea tuturor activităților proiectului. 

Ofertantul va răspunde de personalul de execuție necesar 
realizării proiectului. 

Ofertantul trebuie sa dovedească capacitatea si abilitatea sa 
de a îndeplini serviciile expuse in documentația de atribuire.  

Oferta depusa trebuie sa includă informații ușor de verificat, 
care sa garanteze capacitatea de a realiza activitățile 
proiectului. 

Ofertantul trebuie să demonstreze că dispune de un minim de 
personal cheie astfel: 

- Director/Manager/Lider echipă cercetare 

Calificare şi competenţe: Calificare şi experienţă profesională 
în domeniul cercetării, analizei şi managementului. Acesta va 
pune în aplicare proiectul de cercetare în ansamblul său şi va 
conduce echipa de experţi.  

Experienţă profesională: 

Experienţă în cercetare de analiză şi în conducerea echipelor 
de cercetare. 

Experienţă în managementul proiectelor – prezentarea unor 
certificate relevante. 
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Experienţă în conducerea proiectelor similare – minim 1 
proiect de cercetare. 

- Cercetător în domeniul socio-economic 

Calificare şi competenţe: Expert cu pregătire în domeniu, 
dovedită prin documente de studii şi specializări. Experienţă 
în managementul proiectelor, dovedită cu diplome sau 
certificări. Utilizator experimentat de software de analiză 
statistică a datelor.  

Experienţă profesională:  

Experienţă în management de proiect, component al unei 
echipe de implementare a minim 1 proiect în ultimii 3 ani. 
Experienţă/participant la cel puţin un proiect internaţional. 

Participarea în ultimii trei ani în proiecte în domeniul 
statisticii social economice, de management al calităţii 
statistice, de cercetare ce implică managementul calităţii în 
statistică. Experienţă în proiectarea de metodologii de 
colectare a datelor şi de prelucrare cu software de analiză 
statistică a datelor (SPSS). Experienţă în analiza rezultatelor 
cercetărilor. 

- Tehnician de cercetare economică, socială şi muncă 

Calificări şi competenţe: Competenţe în dezvoltarea de 
proiecte de cercetare, de culegere de date, definirea 
variabilelor, etc.  

Experienţă profesională:  

Experienţă în domeniul cercetării sociale, economice şi de 
muncă, dovedită prin participarea la implementarea a minim 
1 proiect similar în ultimii 3 ani. 

Experienţă profesională specifică:  

Participarea la cel puţin minim 1 proiect de cercetare în 
ultimii 3 ani. Participarea la analize pe baza unor indicatori ai 
statisticilor sociale. 

4.11 Standarde de asigurare a calităţii 

4.11.1 Certificarea sistemului 
calității conform standardului ISO 
9001: 2008 sau echivalent 

Se solicită prezentarea unui certificat, emis de organisme 
competente, în copie lizibilă, cu menţiunea ”conform cu 
originalul” .  

In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori 
economici, aprecierea îndeplinirii acestei cerințe se va face 
prin raportare la nivelul întregii asocieri. 

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor privind 
standardele de asigurare a calității nu se acceptă prezentarea 
de documente din care să rezulte că operatorul economic 
este în curs de certificare. 

  

4.12 Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica 
oferta după expirarea datei limita stabilite pentru depunerea 
ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziție publica 

Nu se accepta oferte întârziate. 

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a 
autoritatii contractante decât cea stabilita in anuntul sau 
invitatia de participare ori care este primita de către 
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autoritatea contractanta după expirarea datei si orei limita 
pentru depunere se returnează nedeschisa. 

Nu se accepta oferte alternative 

4.13 Informaţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor/prestarea 
serviciilor/execuţia lucrărilor 

Termenul de furnizare a serviciilor este de maxim 4 luni din 
momentul semnării contractului.  

4.14 Modalităţi de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire 
a contractului de achiziţie şi de 
soluţionare a contestaţiei 

Contestaţiile se vor depune, in termen de 5(cinci) zile, 
incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se 
doreste contestat.  la: 

- Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt, Slatina, 
Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 49; 

- Tribunalul Olt, Slatina, Str., Mânăstirii, Nr. 1; 

Soluţionarea contestaţiilor se va face în conformitate cu 
procedurile descrise la punctul 7 din prezenta documentaţie. 

4.15 Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv condiţiile de 
actualizare/modificare a preţului 
contractului de achiziţie  

Clauzele contractuale se regăsesc în modelul de contract 
anexat. 

Actualizarea/modificarea preţului contractului de achiziţie nu 
se admite. 

 

5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice) şi cantităţile solicitate 

Studiu si analiza comparativa a ocupatiilor emergente in regiunea trans-frontaliera Olt - Pleven 

Descriere generala: 

Furnizorul serviciilor va dezvolta, intr-un interval de maxim patru luni, o analiza in profunzime a 
potentialelor posibilitati de migrare a lucratorilor catre activitati emergente pe piata muncii. 

Echipa de Implementare a proiectului va dezvolta o metodologie pentru colectarea, procesarea si 
prezentarea datelor pentru implementarea completa a proiectului. Versiunea finala a metodologiei 
va fi pregatita de catre furnizorul de servicii si va fi completata dupa realizarea procedurii de 
achizitie. Versiunea finala va fi trimisa pentru aprobare catre Beneficiar. 

Metodologia se bazeaza pe indicatorii relevanti pentru proiect. Atat metodologia cat si sistemul vor 
avea un grad inalt de flexibilitate pentru a se putea adapta evolutiei specifice unui proiect trans-
frontalier intre Romania si Bulgaria, precum si solicitarilor Autoritatii de Management si Autoritatii 
Nationale si grupurilor de audienta. 

Obiective: 

Principalele obiective ale prezentului studiu sunt urmatoarele: 

- Examinarea potentialelor diferente in sfera competitivitatii economice la nivelul ambelor regiuni 
de frontiera 

- Explorarea posibilitatilor de mobilitate ocupationala si migrare catre zonele emergente de 
activitati productive 

- Analizarea nivelului de mobilitate la nivel de companii si la nivel de sectoare economice 

- Cercetarea pietei de resurse de munca pentru a anticipa transformarile care vor avea loc in 
sistemul de productie 

- Dezvoltarea competentelor necesare pentru accesarea de ocupatii care sa genereze angajare pe 
termen lung, prin investigarea caracteristicilor acestora din perspectiva tehnica, sociala, 
organizationala, demografica si administrativa 

-Determinarea cerintelor exacte de calificare pentru o dezvoltare profesionala adecvata 

- Identificarea nevoilor specifice de formare care vizeaza furnizarea sau imbunatatirea 
competentelor lucratorilor pentru a asigura performanta profesionala adecvata 
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Date generale: 

Date generale ajutătoare în realizarea “ Studiu si analiza comparativa a ocupațiilor emergente in 
regiunea transfrontaliera Olt - Pleven”: 

• Studiul este realizat în cadrul unui proiect finanţat în cadrul unui proiect finanţat de Programul de 
Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007- 2013. 

• Acronimul proiectului este CB-LABMARKET. 

• Titlul complet al proiectului este: “ CREAREA UNEI PIEŢE A FORŢEI DE MUNCĂ COMUNE ÎN 
REGIUNEA OLT – PLEVEN  PRIN MOBILITATE ŞI SERVICII DE FORMARE”. 

• Principalul obiectiv al studiului: identificarea şi analiza ocupaţiilor emergente ce pot genera 
ocuparea forţei de muncă în zona Olt – Pleven, prin identificarea noilor surse de ocupare care 
disponibilizează migraţia muncitorilor de ambele părţi ale graniţelor, reliefând calificările şi 
necesităţile ce pot asigura o mai bună ocupare a forţei de muncă. 

• Beneficiarii proiectului sunt patru entităţi (2 din România şi 2 din Bulgaria) cu obiect principal sau 
conex al activităţii – pregătire profesională/ocupare profesională şi anume: Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Olt – Cameră de Comerţ, Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Olt 
– Agenţie Guvernamentală de Ocupare /Plasare a Forţei de Muncă, Centru de Pregătire Vocaţională 
Bulgaro - German Pleven – Organizație de Formare/Pregătire Profesională, Centrul Regional de 
Sprijin al Întreprinderilor – ONG pentru Sprijinul Iniţiativelor Întreprinderilor. 

• Documentul final va fi furnizat în format pdf, ce va fi transmis ulterior tuturor partenerilor. 

Descriere tehnica: 

Compania subcontractata va executa o serie de actiuni de investigatie sociala pe baza unei 
metodologii propuse. In acest scop, compania va realiza design-ul indicatorilor si a instrumentelor-
suport (investigatii prin chestionar), care vor fi aplicate de catre fiecare partener la nivelul ambelor 
zone de frontiera (fiecare partner realizeaza un numar de investigatii la nivel local folosind criteriile 
de stratificare indicate de catre entitatea subcontractata). In urma investigatiilor, partenerii vor 
furniza datele companiei subcontractate, necesare pentru fazele ulterioare ale actiunii: analiza si 
design-ul studiului. 

Profil: investigatiile vor fi implementate in companiile mari, in companii cu un ritm accelerat de 
dezvoltare si in companiile in care noile tehnologii sunt deja prezente sau in curs de implementare  

Structura tehnica: studiul se doreste un instrument strategic de informare asupra structurii si 
conditiei pietei de munca in regiunile Olt-Pleven, cu scopul de a imbunatati si adapta oferta de 
formare si de a investiga politicile actuale de ocupare. Studiul va oferi o imagine mai completa a 
situatiei in ceea ce priveste optiunile de munca pentru a detecta dezechilibrul actual intre 
calificarile profesionale, cerintele de pe piata economica si oferta de formare in vederea 
implementarii, acolo unde va aparea necesar, masurilor potrivite de formare a persoanelor din 
ambele regiuni de frontiera pentru ca acestea sa poata accesa noi surse de ocupare identificate in 
zona Olt-Pleven. 

Direcții urmărite: 

- investigarea si propunerea unui set de metodologii specifice care sa faciliteze formarea 
persoanelor neangajate 

- stabilirea si propunerea unui set de metodologii alternative cuprinzand instrumente, resurse 
educationale si metode de predare adaptate caracteristicilor grupurilor de persoane neangajate 

- identificarea opțiunilor posibile de migrare a lucratorilor ocupati pe piata muncii catre alte 
sectoare din economice si focalizarea pe cerintele precise de calificare necesare pentru a asigura ca 
transferul catre noi ocupatii va fi eficient si va permite oportunitati de angajare viitoare 

- identificarea si definirea valorica a fluxului de lucratori care pot migra catre alte sectoare care 
genereaza locuri de munca si asigurarea unei baze de informatii despre competentele profesionale 
pe care acestia trebuie sa le aiba. Aceste date sunt esentiale pentru a indica ajustarile necesare la 
nivel de calificare si de competente alte lucratorilor astfel incat acestia sa fie pregatiti si capabili sa 
aplice pentru si sa se mentina la noi locuri de munca  

- definirea strategiilor de formare a lucratorilor care pot migra in alte sectoare si propunerea unor 
activitati de formare eficiente cu scopul de a realiza adaptarea rapida la noile solicitari ale pietei 
precum si imbunatatirea competentelor si nivelului de calificare a lucratorilor in procesul de migrare 
catre sectoare emergente ale economiei. 



 

14 

 

Documentație tehnica: 

- Cadru de cercetare 

- Planificare si proiectare a investigatiilor 

- Metodologia de cercetare care va include si tehnicile de investigatie propuse pentru a atinge 
obiectivele si directiile mentionate 

- Plan de cercetare, incluzând urmatoarele etape: 

1. Etapa de planificare 

2. Etapa de documentare 

3. Etapa experimentala 

4. Etapa analitica 

5. Etapa de dezvoltare 

- Calendar de executare a actiunilor 

- Resurse Umane 

Rezultate finale: 

A. Raport metodologic care sa descrie in detaliu procesul de urmat pe parcursul desfasurarii 
cercetarii, tehnicile utilizate si indicatorii conceputi pentru evaluarea investigatiilor, instrumentele 
de colectare a datelor (chestionare, protocoale, etc) si instrumentele de suport tehnic utilizate. 

B. Raport de performanta (Studiul/Analiza) pentru a plasa in context cercetarea si pentru a descrie 
rezultatele tehnice obtinute din analiza datelor colectate pe teren si ulterior pentru definirea 
setului de concluzii si recomandari bazate pe obiectivele stabilite initial pentru cercetare. 

C. O baza de date deschisa, in format Excel, care include setul de date si informatii. 

Raportul va fi înaintat beneficiarului astfel:  

• In format tipărit pe hârtie (5 copii) astfel:  

Format A4, printare pe ambele feţe, font Trebuchet MS cu spaţiere la un singur rând, cu caractere 
convenţionale şi spaţiere dupa paragraf de 6 puncte. Pentru stiluri se vor folosi regulile conţinute în 
manualul de identitate vizuală a proiectului CB-LABMARKET, care va fi pus la dispoziţie de 
beneficiar. 

• Pe suport electronic:  

DVD/CD-ROM în format PDF cu aceleaşi caracteristici grafice ca mai sus.  

Baza de date va fi furnizată în format MS Excel (5 copii pe acelaşi suport cu raportul) 

 

6. Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare. Algoritm de calcul 

Autoritatea contractanta este interesata, pe parte financiara, de Pretul total de proiectare si 
executie -  ofertat pentru executia integrala a tuturor serviciilor ce fac obiectul contractului, cu o 
pondere de 50%, deoarece nu urmarim numai pretul realizarii acestor servicii de studiu si cercetare 
sociala dar si calitatea si utilitatea concreta si reala a datelor care vor fi furnizate. 

Dorim sa obtinem atat cel mai bun raport calitate/pret cat si rezultate relevante la nivelul studiului 
intrucat acesta reprezinta fundamentul proiectului si baza de informatii pe care se vor construi 
activitatile viitoare propuse in proiect. Asiguram astfel un impact semnificativ al actiunilor 
proiectului evitand cheltuieli de ajustare sau de adaptare a activitatilor. 

Din acest motiv suntem interesati  pe parte tehnica de: 

a. Durata de realizare a proiectului- organizarea si planificarea in timp a activitatilor pe durata 
contractului 

Planificarea, succesiunea si durata activitatilor propuse in contract cu evidentierea momentelor 
semnificative ale proiectului si utilizarea resurselor pentru fiecare etapa, in raport cu necesitatea 
atingerii rezultatelor proiectului (descriere si Gantt Chart). 

b. Functionalitati si instrumente specifice solutiei de servicii propuse 
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1. Tehnici incluse in solutia de servicii ofertata  

2. Gradul de integrare tehnologica in cadrul solutiei de servicii propuse  

3. Unitatea solutiei de servicii ofertate 

c. Propunerea de proiectare - modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului si rezultatele 
asteptate: 

1. Prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant ca fiind esentiale pentru  obtinerea 
rezultatelor asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor propuse, insotite de explicatii si 
comentarii relevante 

2. Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului  

3. Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate fara a se afecta cerintele Caietului de 
Sarcini 

d. Relevanta metodologiei de realizare a serviciilor: 

1. Descrierea metodologiei de implementare a proiectului si a relevantei acesteia fata de 
componentele proiectului cu mentionarea etapelor propuse pentru realizarea activitatilor, a 
punctelor de referinta precum si a rezultatelor si documentelor care trebuie prezentate pentru 
fiecare activitate  

2. Definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru indeplinirea in conditii optime a 
activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate  

3. Descrierea modului de gestionare a resurselor umane, tehnice si materiale pe care ofertantul le 
va utiliza in scopul realizarii activitatilor proiectului, inclusiv sprijin logistic, administrativ, 
backstopping etc.  

 

Având în vedere cele mentionate propunem utilizarea pentru acest contract a factorilor de evaluare:  

I. Oferta financiară - Pretul total (pondere 50%) - 50 de puncte 

Pretul total - proiectare si executie -  ofertat pentru executia integrala a tuturor lucrarilor ce fac 
obiectul contractului  

Se urmareste plata unui preţ corect în raport cu ceea ce urmează să fie furnizat şi prestat din punct 
de vedere al cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea respectivelor produse şi servicii prin 
luarea în considerare a specificaţiilor tehnice, aşa cum acestea sunt prevăzute în Documentaţia de 
atribuire. 

În stabilirea algoritmului de calcul şi a metodologiei concrete de punctare a avantajelor care vor 
rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de către ofertanţi, autoritatea contractantă 
a avut în vedere avantajele reale şi evidente pe care le poate obţine prin utilizarea factorului de 
evaluare „Preţul total”, în conformitate cu reglementările în vigoare privind achiziţiile publice. 
Astfel, autoritatea contractantă s-a raportat la diferenţele de ordin financiar ce pot fi ofertate de 
către operatorii economici realizând un algoritm de calcul ce are avantajul de a maximiza eficienţa 
punctării fiecărui operator economic. Punctajul pentru factorul de evaluare “Pretul total” pentru 
executia integrala a tuturor lucrarilor ce fac obiectul contractului se acorda astfel: 

Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertate pentru executia lucrarilor  se acorda 50 de puncte 

Pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: 

            Pof = ( Vmin / Vof ) x 50 

            Pof - Punctajul ofertei 

            Vmin - Valoarea minima ofertata 

            Vof - Valoarea ofertei 

Factorului de evaluare “Preţul total” i se atribuie un maxim de 50 de puncte, acest criteriu 
pastreaza cea mai mare pondere în cadrul factorilor de evaluare utilizaţi pentru ca se urmareste in 
mod esential utilizarea intr-un mod cat mai eficient a resurselor financiare. Prin stabilirea ponderii 
la acest nivel autoritatea contractantă  urmăreşte obţinerea unui plus de valoare raportat la 
importanţa investiţiei realizate, precum şi respectarea principiului eficienţei utilizării fondurilor, 
principiu statuat în prevederile O.U.G. nr.34/2006. Astfel, atingerea acestor deziderate se 
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transpune în obţinerea celui mai bun raport între preţ, calitate şi beneficii pentru autoritatea 
contractantă. 

II. Oferta tehnică 

II. 1. Durata de realizare a proiectului - organizarea si planificarea in timp a activitatilor pe durata 
contractului - (Pondere 15%) - 15 puncte 

Se urmareste planificarea, succesiunea si durata activitatilor propuse in contract cu evidentierea 
momentelor semnificative ale proiectului si utilizarea resurselor pentru fiecare etapa, in raport cu 
necesitatea atingerii rezultatelor proiectului (descriere si Gantt Chart). 

Ponderea factorului Durata de realizare a proiectului - organizarea si planificarea in timp a 
activitatilor pe durata contractului a fost stabilita la 15% din total si cotata superior in categoria 
criteriilor de ordin tehnic pe baza considerentelor legate de importanta realizarii proiectului intr-un 
interval de timp util, cu maximum de productivitate si eficienta. Aceste beneficii sunt in mod 
esential rezultate ale unei planificari riguroase a activitatilor intreprinse pentru realizarea 
proiectului care urmareste alocarea eficienta a resurselor, coerenta in dezvoltarea activitatilor, 
relevanta lor in raport cu cerintele proiectului si corelarea cu rezultatele proiectului intr-un interval 
temporal avantajos. 

Ca algoritm de calcul, se vor acorda 15 puncte ofertei care identifica un numar maxim de activitati 
intr-un interval de timp maximum eficientizat si care iau in considerare coerenţa internă între 
diferitele elemente ale proiectului, relevanţa acestora la dispoziţiile prezente in cerere şi abordarea 
globală a cererii, viabilitatea în timp (raportul mijloacelor disponibile şi timpul de executie) şi 
valoarea adăugată a proiectului. 

Pentru ofertele care vor identifica un alt numar de activitati care iau in considerare coerenţa 
internă între diferitele elemente ale proiectului, relevanţa acestora la dispoziţiile prezente in ofertă 
şi abordarea globală a cererii, viabilitatea în timp (raportul mijloacelor disponibile şi timpul de 
executie) şi valoarea adăugată a proiectului intr-un interval de timp corelat, punctajul se calculează 
procentual astfel:  

P planificare (n) = (NPX / NPM) x 15, 

unde:   

NPM este numarul maxim de activitati identificat de ofertanti care au legatura cu contractul si sunt 
descrise conform enuntului; 

NPX reprezinta orice alt numar de activitati identificate de ofertanti care au legatura cu contractul 
si sunt descrise conform enuntului. 

II.2.  Functionalitati si instrumente specifice solutiei de servicii propuse - (Pondere 15%) - 15 puncte 

Se urmareste obţinerea unor functionalitati si caracteristici specifice solutiei de servicii necesare 
pentru atingerea obiectivelor proiectului, respectiv prezentarea tehnicilor (cantitative si calitative, 
procedura de esantionare, marjele de eroare) incluse in solutia de servicii, gradul de integrare la 
nivel tehnologic precum si unitatea solutiei de servicii ofertate se constituie într-un avantaj major 
pentru autoritatea contractantǎ, în termeni de calitate, timp, scalabilitate si sustenabilitate a 
acestei investitii. 

Ponderea factorului de evaluare „Functionalitati si caracteristici specifice solutiei de servicii 
propuse” a fost stabilită la 15% din total, motivat de faptul că implementarea proiectului într-o 
abordare tehnica cat mai corecta si eficient aplicata, contand pe tehnicile de lucru adecvate 
fiecarui tip de activitate, pe un instrumentar potrivit, pe strategii de lucru relevante in domeniul de 
referinta precum si pe integrarea la nivel tehnologic reprezintă un avantaj real şi evident pentru 
autoritatea contractantă, factorul de evaluare în discuţie având semnificativa importanţă în cadrul 
factorilor de evaluare calitativi. 

Pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului, astfel încât să se asigure obţinerea unor 
rezultate specifice unor servicii de o asemenea importanţǎ, o premisă foarte importantă o 
reprezintǎ functionalitatile specifice dar si suplimentare, gradul de integrare la nivel tehnologic 
precum si unitatea solutiei de servicii ofertate. 

Din perspectiva functionalitatilor specifice solutiei de servicii, se evaluează propunerea considerand 
intregul inventar de tehnici cantitative şi calitative specifice solutiei de servicii care raspund 
scopului acestui proiect - colectarea si analiza de informaţii: aplicarea procedurilor aferente, 
informaţiile care trebuie identificate în legătură cu obiectivele proiectului şi metodologia de analiză 
a datelor. 
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Pentru tehnici cantitative se vor lua in considerare datele furnizate in legatura cu: 

Necesitatea de a utiliza tehnicile propuse; 

Determinarea dimensiunii eşantionului şi marja de eroare; 

Determinarea incadrarii esantionului si sursele din care a fost creat; 

Definirea esantionului si reprezentativitatea acestuia; 

Criterii de selecţie a eşantionului; 

- Informaţiile care urmează să fie obţinute prin aplicarea de tehnici cantitative în raport cu 
obiectivele proiectului; 

- Analiza datelor. 

Pentru tehnici calitative se vor lua în considerare datele furnizate in legatura cu: 

- Necesitatea de a utiliza tehnicile propuse; 

- Determinarea numărului şi profilului participanţilor şi justificarea acestora. 

- Informaţiile care urmează să fie obţinute prin aplicarea unor tehnici calitative în raport cu 
obiectivele de anchetă; 

Analiza datelor.  

Oferta care contine un numar maxim si justificat de tehnici specifice solutiei de servicii se acorda un 
numar maxim de 9 puncte. Pentru orice alt numǎr de  tehnici justificate, pentru evaluarea 
punctajului unei oferte, ofertanţii vor primi un punctaj raportat la numǎrul maxim ofertat în cadrul 
procedurii de atribuire. 

Pentru gradul de integrare tehnologica - procedura si solutia tehnologica de analiza a datelor - si 
unitatea solutiei de servicii (coerenta metodologiei de lucru, de la tehnici, strategii, instrumente, 
pana la analiza si rezultate) se acorda un maxim de 3, respectiv 3 puncte astfel: 

Gradul cel mai inalt de integrare tehnologica - procedura de lucru si solutie de analiza tehnologica 
pertinente, specifice solicitarilor cererii, relevante si justificate pe scurt va  fi notat cu maximum de 
puncte in functie de procedura si solutia tehnologica de analiza a datelor (gradul de precizie al 
procedurii si tehnologiei) si de relevanta justificata pentru acest proiect (numar de aspecte 
justificate care demonstreaza relevanta). 

Orice alte oferte care propun un grad de integrare tehnologica - procedura si solutia tehnologica de 
analiza a datelor - vor fi notate in raport cu oferta care a propus cel mai inalt grad de integrare 
tehnologica. 

Unitatea solutiei de servicii va fi notata cu un nivel maxim - 3 puncte - daca propune un numar 
maxim de aspecte care demonstreaza coerenta serviciilor oferite in raport cu obiectivele proiectului 
si rezultatele urmarite.  

Orice alte oferte care demonstreaza unitatea solutiei de servicii oferite printr-un numar diferit de 
aspecte care dovedesc coerenta serviciilor oferite in raport cu obiectivele proiectului si rezultatele 
urmarite vor primi un scor raportat la gradul maxim de unitate a solutiei de servicii. 

II.3. Propunerea de proiectare - modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului si 
rezultatele asteptate (Pondere 10%) - 10 puncte 

Se urmareste obţinerea unui grad de înţelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor aşteptate, 
cât mai mare posibil în raport cu elementele prevăzute de ofertanţi în propunerile tehnice. 

In contextul politicii regionale europene, care isi propune sa ridice nivelul de dezvoltare economica 
al regiunilor europene, proiectul are ca directie principala de actiune generarea si cresterea 
competitivitatii pietei muncii in totalitatea ei la nivelul regiunilor Olt (Romania) si Pleven (Bulgaria). 
Cresterea mobilitatii profesionala in zona transfrontaliera, ca urmare a imbunatatirii formarii si 
informarii lucratorilor / angajatilor din ambele regiuni, este prin urmare un element cheie in 
dezvoltarea acestei piete comune. Lipsa de competente sau inadecvarea competentelor lucratorilor 
/ angajatilor la cerintele din afaceri conduc la excluderea acestora de pe piata fortei de munca. 
Punerea in aplicare a strategiilor de invatare eficiente ar conduce la imbunatatirea accesului pentru 
ocuparea fortei de munca si ar fi favorabila si pentru angajatori. Prin urmare, una dintre activitatile 
principale ale proiectului urmareste formarea solicitantilor de locuri de munca intr-o serie de 
competente care sa intalneasca nevoile identificate anterior in piata afacerilor. Identificarea 
acestor nevoi de pe piata economica si stabilirea unui set de competente actuale si necesare pe 



 

18 

 

piata de munca trebuie sa fie in mod esential corelate cu un studiu de profunzime si o analiza cat 
mai realista a pietei care sa permita propunerea unor strategii corecte si eficiente in cadrul 
activitatilor stabilite in proiect. 

Astfel, gradul de înţelegere a contextului, obiectivelor şi rezultatelor aşteptate de cǎtre operatorii 
economici, reprezintǎ certitudinea prin care aceştia dovedesc autoritǎţii contractante, 
profesionalismul şi eficienţa prestǎrii serviciilor ce se vor realiza în cadrul contractului precum si 
nivelul de adecvare la cerintele tehnice corelate cu perspectivele urmarite in proiect. Prezentarea 
aspectelor considerate de cǎtre operatorul economic esenţiale pentru obţinerea rezultatelor 
aşteptate în cadrul contractului şi atingerea obiectivelor acestuia însoţite de comentarii relevante, 
reprezintǎ cea mai bunǎ dovadǎ a faptului cǎ ofertantul a înţeles care sunt rezultatele aşteptate de 
cǎtre beneficiar, şi ca stǎpâneşte în detaliu modalitǎţile concrete în care poate atinge obiectivele 
acestuia. 

Având în vedere aceste lucruri, autoritatea contractantǎ urmǎreşte tratarea detaliatǎ a 
urmǎtoarelor capitole esenţiale: execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi a rezultatelor 
proiectului, aşa cum au fost acestea analizate de către fiecare ofertant în parte în cadrul propunerii 
tehnice. 

Având în vedere faptul că autoritatea contractantă, prin utilizarea factorului de evaluare 
“Propunerea de proiectare - Modul în care ofertantul înţelege obiectivele proiectului şi rezultatele 
asteptate” intenţionează să obţină din partea operatorilor economici un grad de înţelegere a 
proiectului cât mai mare, fapt ce se constituie într-un avantaj major pentru aceasta, a stabilit 
pentru factorul de evaluare în discuţie o pondere de 10% din total, acesta din urmă clasându-se pe 
locul al doilea în ierarhia importanţei avantajelor calitative urmărite de către autoritatea 
contractantă prin factorii de evaluare ai propunerilor tehnice stabiliţi în cadrul documentaţiei de 
atribuire. 

Se va urmari evaluarea informatiilor considerate importante de catre ofertant cu privire la 
obiectivele proiectului, la rezultatele care sunt asteptate in urma dezvoltarii activitatilor, gradul de 
realizare a obiectivelor, adecvarea lor la documentatia propusa si justificarea in raport cu proiectul 
in general. Se va lua in considerare, de asemenea, adecvarea acestor aspecte la informatiile 
continute in documentatia tehnica. 

Prin analiza ofertelor se vor numǎra toate aspectele esenţiale însoţite de comentarii relevante 
identificate de ofertanţi în vederea obţinerii numǎrului maxim de aspecte esenţiale (NA). Pentru 
oferta care conţine numărul maxim de aspecte esenţiale, relevante şi justificate (în conformitate cu 
cerinţele Caietului de Sarcini) contabilizate în cadrul procedurii de atribuire se acordă 6 puncte. 

Pentru orice alt numar de aspecte esentiale identificate pentru evaluarea punctajului unei oferte, 
ofertanţii vor primi un punctaj raportat la numǎrul maxim de aspecte esenţiale însoţite de 
comentarii relevante, ofertat în cadrul procedurii de atribuire. 

Acele informaţii considerate de ofertanţi ca fiind aspecte importante pentru obţinerea rezultatelor 
aşteptate, dar care în mod evident nu reprezintǎ aspecte esenţiale, precum şi  cele neînsoţite de 
comentarii relevante, nu vor fi numerotate în vederea aplicǎrii algoritmului de calcul. 

Pentru subfactorul de evaluare „Identificarea, descrierea si argumentarea  riscurilor care pot afecta 
executia contractului” se vor contabiliza toate riscurile identificate în oferte suplimentar faţă de 
cele incluse în caietul de sarcini privind execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi rezultatelor 
proiectului, aşa cum au fost acestea analizate de către fiecare ofertant în parte în cadrul propunerii 
tehnice, în vederea obţinerii numărului maxim de riscuri identificate de către toţi ofertanţii din 
cadrul procedurii de atribuire (notat NR). 

Pentru oferta care conţine numărul maxim de riscuri contabilizate în cadrul procedurii de atribuire 
se acordă numărul maxim de puncte, respectiv 2 puncte. Pentru celelalte oferte, ce conţin un 
număr mai mic de riscuri, se va acorda un punctaj raportat la numǎrul maxim de riscuri, ofertat în 
cadrul procedurii de atribuire. 

Riscurile considerate de ofertanţi ca afectând execuţia contractului, dar care în mod evident nu 
influenţează execuţia contractului, nu vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării 
algoritmului de calcul. Oferta care nu analizează cel puţin toate riscurile incluse deja în Caietul de 
Sarcini, va fi considerată neconformă. 

Pentru subfactorul de evaluare “Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate fara a 
se afecta cerintele Caietului de Sarcini”, se vor contabiliza toate recomandările şi strategiile pentru 
minimizarea/eliminarea riscurilor propuse în oferte privind execuţia activităţilor şi atingerea 
obiectivelor şi rezultatelor proiectului, aşa cum sunt acestea analizate de către fiecare ofertant în 
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parte în cadrul propunerii tehnice (pentru toate riscurile incluse în ofertă - atât pentru riscurile 
menţionate în caietul de sarcini cât şi pentru cele suplimentare prezentate de ofertanţi), în vederea 
obţinerii numărului maxim de recomandări/strategii de reducere/eliminare a riscurilor identificate 
de către toţi ofertanţii din cadrul procedurii de atribuire (notat NRRE). 

Pentru oferta care conţine numărul maxim de recomandări/strategii pentru reducerea/eliminarea 
riscurilor contabilizate în cadrul procedurii de atribuire se acordă numarul maxim de 2 puncte. 
Pentru orice alt numar de recomandări/strategii identificate pentru evaluarea punctajului unei 
oferte, ofertanţii vor primi un punctaj raportat la numǎrul maxim de recomandări/strategii, ofertat 
în cadrul procedurii de atribuire. 

II.4. Relevanta metodologiei de realizare a serviciilor (pondere 10%) - 10 puncte 

Se urmareste obţinerea unei metodologii de prestare a serviciilor, respectiv prezentarea etapelor de 
derulare a contractului, cât mai relevanta, coerentǎ şi mai eficientǎ, fapt ce se constituie într-un 
avantaj major pentru autoritatea contractantǎ, în termeni de calitate şi timp.  

În stabilirea ponderii factorului de evaluare “Relevanta metodologiei de prestare a serviciilor” la 10% 
din total, autoritatea contractantă a avut în vedere importanţa acestuia comparabila cu a celorlalţi 
factori de evaluare.  

Etapele de derulare propuse de ofertant, aferente fiecǎrei activitǎţi se vor descrie cu explicarea 
atingerii rezultatelor prin etapele propuse, adecvate profilului activitatilor desfasurate si relevante 
in acest context, gradul de corelare între acestea, urmând legǎturile şi relaţiile între etape, precum 
şi secvenţialitatea acestora. 

Etapele de derulare aferente fiecarei activitati, corelate între ele urmând legǎturile şi relaţiile între 
acestea, însoţite de explicarea atingerii rezultatelor prin etapele propuse si relevanta in raport cu 
obiectivele proiectului, demonstreazǎ capacitatea ofertantului de a construi deja un plan de proiect 
coerent, prin care se asigurǎ derularea optimǎ a contractului, un plan de proiect care va asigura 
ulterior succesul acestuia. 

Astfel, obţinerea unei metodologii de prestare a serviciilor, cu evidenţierea etapelor de derulare a 
contractului, cât mai coerentǎ posibil si cu un grad inalt de relevanta reprezintǎ un avantaj major 
pentru autoritatea contractantǎ, avantaj ce se traduce prin atingerea obiectivelor proiectului în 
termeni optimi de calitate şi eficacitate. 

În cadrul subfactorului de evaluare “Descrierea metodologiei de implementare a proiectului si a 
relevantei acesteia fata de componentele proiectului cu mentionarea etapelor propuse pentru 
realizarea activitatilor, a punctelor de referinta precum si  a rezultatelor si documentelor care 
trebuie prezentate pentru fiecare activitate” se vor contabiliza toate etapele de derulare cu 
componentele propuse în oferte pentru îndeplinirea activităților necesare atingerii obiectivelor 
contractului, aşa cum sunt acestea prezentate de fiecare ofertant în parte în cadrul propunerii 
tehnice, în vederea obţinerii numărului maxim de etape de derulare care au fost identificate de 
către toţi ofertanţii din cadrul procedurii de atribuire.  

Pentru oferta care conţine numărul maxim de etape de derulare complete contabilizate în cadrul 
procedurii de atribuire se acordă 4 puncte. Pentru orice alt numǎr de etape de derulare identificate, 
pentru evaluarea punctajului unei oferte, ofertanţii vor primi un punctaj raportat la numǎrul maxim 
de etape de derulare identificate, ofertat în cadrul procedurii de atribuire. 

Totodatǎ, se face precizarea cǎ, acele etape de derulare identificate de ofertanți care în mod 
evident nu sunt relevante în realizarea activităților, nu vor fi numărate/contabilizate în vederea 
aplicării algoritmului de calcul. De asemenea, etapele de derulare identificate fără explicarea 
atingerii rezultatelor, a gradului de corelare între etape și activități care nu sunt coroborate cu 
reperele temporale precizate în caietul de sarcini, nu vor fi numărate/contabilizate în vederea 
aplicării algoritmului de calcul.   

În cadrul subfactorului de evaluare “Definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru 
indeplinirea in conditii optime a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate” se vor contabiliza 
toate atribuţiile şi responsabilităţile experţilor cheie propuse în oferte pentru ducerea la îndeplinire 
a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate, aşa cum au fost acestea prezentate de către 
fiecare ofertant în parte în cadrul propunerii tehnice, în vederea obţinerii numărului maxim de 
atribuţii şi responsabilităţi identificate de către toţi ofertanţii din cadrul procedurii de atribuire 
(notat NAR). 

Pentru oferta care conţine numărul maxim de atribuţii şi responsabilităţi se acordă 3 puncte. Pentru 
orice alt numǎr de atribuţii şi responsabilităţi, pentru evaluarea punctajului unei oferte, ofertanţii 
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vor primi un punctaj raportat la numǎrul maxim de atribuţii şi responsabilităţi, ofertat în cadrul 
procedurii de atribuire. 

În cadrul subfactorului de evaluare “Descrierea optiunilor de gestionare a resurselor umane, tehnice 
si materiale pe care ofertantul le va utiliza in scopul realizarii activitatilor proiectului, inclusiv 
sprijin logistic, administrativ, backstopping etc.” se vor contabiliza toate optiunile de suport puse la 
dispoziţia autorităţii contractante prin oferte în concordanță cu activitățile propuse, aşa cum au fost 
acestea prezentate de către fiecare ofertant în parte în cadrul propunerii tehnice, în vederea 
obţinerii numărului maxim de facilităţi suport pentru realizarea activităţilor (în mod suplimentar 
faţă de cerinţele caietului de sarcini) propuse de către toţi ofertanţii din cadrul procedurii de 
atribuire (notat NF). 

Pentru oferta care conţine numărul maxim de optiuni de suport pentru realizarea activităţilor se 
acordă 3 puncte. Pentru orice alt numǎr de facilităţi suport, pentru evaluarea punctajului unei 
oferte, ofertanţii vor primi un punctaj raportat la numǎrul maxim de facilităţi suport, ofertat în 
cadrul procedurii de atribuire. 

Se face precizarea faptului că, autoritatea contractanta a introdus factorul de evaluare “Relevanta 
metodologiei de prestare a serviciilor” cǎruia i se atribuie maxim 10 puncte, fără a impune în acest 
sens restricţii de natură să distorsioneze concurenţa, însă va proceda la acordarea de puncte 
suplimentare pentru acei ofertanţi care reuşesc sǎ identifice suficiente etape de derulare a 
contractului, precum şi riscurile aferente desfăşurării contractului, fapt ce demonstreazǎ o bunǎ 
înţelegere a obiectivelor contractului şi a modalitǎţii celei mai eficiente de atingere a rezultatelor 
propuse. 

Asadar, pe baza analizei costurilor şi beneficiilor opţiunilor date de utilizarea factorilor de evaluare 
menţionaţi mai sus, autoritatea contractantă a procedat la stabilirea în mod obiectiv a acestora, cu 
respectarea principiului proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor publice, mai precis având 
în vedere corelarea dintre necesităţile autorităţii contractante şi cerinţele solicitate în 
Documentaţia de atribuire, astfel încât ofertele care vor fi depuse în cadrul procedurii de atribuire 
să asigure, îndeplinirea la un nivel satisfăcător a necesităţilor acesteia.  

Prin urmare, autoritatea contractantă urmăreşte eficientizarea tuturor cheltuielilor în materie de 
bani publici, astfel, s-a procedat la stabilirea iniţiala a unor parametri tehnici minimali, urmând ca 
orice avantaj de natura tehnică/funcţională prezentat în plus de operatorul economic să fie 
recompensat cu un punctaj suplimentar. 

Modalitatea stabilită de către autoritatea contractantă pentru întocmirea clasamentului este de 
natură să asigure obţinerea celui mai bun punctaj de către ofertantul/ofertanţii care 
propune/propun acesteia cea mai bună ofertă, conformă cu cerinţele stipulate în Documentaţia de 
atribuire. 

 

7. Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului de soluţionare a contestaţiilor 

Eventualele contestații ale ofertanților cu privire la decizia de atribuire a contractului pot fi 
formulate de către un ofertant in termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștința a 
comunicării rezultatului procedurii. 

Contestația se soluționează in termen de 3 zile de către comisia de soluționare a contestațiilor din 
cadrul CCIA Olt, comisie constituita special in vederea soluționării contestațiilor in urma atribuirii 
contractelor prin raportul de evaluare al comisiei de evaluare. 

In cazul in care ofertantul contestatar este nemulțumit de decizia comisiei de soluționare a 
contestațiilor din cadrul CCIA Olt, se poate adresa in termen de 5 zile de la primirea răspunsului la 
contestație, instanței de judecata competenta, respectiv Tribunalul Olt, cu sediul in municipiul 
Slatina, Str. Mânăstirii, Nr. 1, Jud. Olt. 

 

8. Modelul si formulare 

 Se va ataşa modelul de contract elaborat de achizitor. 
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MODELE ŞI FORMULARE 
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Formularul nr. 1 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

Subsemnatul, .................................................................................... reprezentant 
împuternicit al ......................................................................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de ofertant /ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale 
unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

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. 

 

 

Data completării 

 

Operator economic, 

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

semnătură autorizată) 

 



 

23 

 

Formularul nr. 2 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnatul, ............................................................... reprezentant împuternicit al 
.......................................................................(denumirea operatorului economic), în 
calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, la procedura de 
................................................ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului 
de achiziţie publică având ca obiect ............................................................................... 
(denumirea serviciului), codul CPV ..........................., la data de .................. (zi/luna/an), 
organizată de ............................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe 
propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 181 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv: 

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit; 

c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii 
beneficiarilor; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională; 

e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în 
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic, 

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

semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 3 

 

CERTIFICAT 

 

de participare la procedură cu ofertă independentă 

 

I.Subsemnatul/Subsemnaţii, ......................................................................, 
reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .............................................................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată 
de..................................................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. 
................. din data de .............................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile 
conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. 

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................... ..........................., 
următoarele: 

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care 
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, 
alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul 
aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, 
fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la 
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, 
nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate 
în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

 

Ofertant,  

Data........................ 

 

Reprezentant/Reprezentanţi legali 

                    (semnături) 
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Formularul nr. 4 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

Subscrisa S.C. ................................................................ cu sediul în 
....................................... str. ............................. înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. ............................., CIF................................. reprezentată prin 
......................................................... în calitate de Ofertant/Candidat/Ofertant 
asociat/Subcontractant în cadrul procedurii de achiziţie publică ......................................., 
organizată de ...................................... în temeiul art.69^ din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în 
declaraţii următoarele: 

 

a) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare 
şi/sau niciun acţionar ori asociat al S.C. .......................... nu are calitatea de soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele enumerate în Anexa prezentei declaraţii; 

 

b) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau supervizare şi/sau 
niciun acţionar ori asociat al SC....................................... nu se află în relaţii comerciale, 
astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, cu persoanele enumerate în Anexa prezentei declaraţii. 

 

 

 

 

 

Data : ZZ.LL.AAAA 

 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de ___________, 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _________________ (denumire/nume ofertant / 
Candidat / Ofertant asociat / subcontractant) 

 

 

 



 

26 

 

Anexă la formularul 4 

 

Persoanele de conducere din cadrul autorităţii contractante ……………… sunt: 

 

1. 

2. 

3. 

…. 
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Formularul nr. 5 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele:  

2. Codul fiscal:  

3. Adresa sediului central:  

4.  

Telefon: 

 

Fax:  

E-mail:  

5. Adresa poștala completa de transmitere a 
corespondentei pe parcursul derulării 
procedurii 

 

Telefon de contact pe parcursul derulării 
procedurii 

 

Fax de contact pe parcursul derulării procedurii  

E-mail de contact pe parcursul derulării 
procedurii 

 

6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare 

(numărul înmatriculare/înregistrare, data) 

 

7. Obiectul de activitate, pe domenii:  

      (în conformitate cu prevederile din statutul 
propriu) 

 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă 
este cazul 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de 
înmatriculare/înregistrare) 

 

9. Principala piaţă a afacerilor  

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani  

Anul Cifra de afaceri anuală la 31 
decembrie -LEI- 

Cifra de afaceri anuală la 31 
decembrie -EURO- 

2009   

2010   

2011   

Media anuală   

Data completării 

Operator economic, 

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

semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 6 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE / CONTRACTE DE SERVICII / ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................ (denumirea/numele 
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 

 

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 

 

 

Operator economic, 

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

semnătură autorizată) 
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Nr
. 
cr
t. 

Obiectul 
contract
ului 

CP
V 

Denumirea/nu
mele 
beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

Calitatea 
furnizorul
ui*) 

Preţul 
total al 
contract
ului 

Procen
t 
îndepli
nit de 
furnizo
r % 

Perioada 
de 
derulare 
a 
contract
ului **) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

…        

…        

 

 

 

Operator economic, 

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

semnătură autorizată) 

 

 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 
subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
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Formularul nr.7 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către .......................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea/numele 
ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai 
sus menţionată, să furnizăm / să executăm serviciul 
..............................................................................  

(denumirea produselor/lucrărilor/serviciilor)  

pentru suma de ............................................. plătibilă după  

(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) 

recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în 
valoare de .......................................................  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele 
în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile,  

 (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ............................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate 
fi                                                               (ziua/luna/anul) 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. 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. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 
primită. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

.................................................................................................,  

                                                                          (nume, prenume şi semnătură), 

In calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ..........................................................................................................  

                                                                 (denumirea/numele operatorului economic) 
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Formularul nr.8 

 

ÎMPUTERNICIRE* 

 

Subscrisa ……………………………………., cu sediul în…………………………….……, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, reprezentată legal 
prin..............................…………………, în calitate de..................……………, împuternicim prin 
prezenta pe…….........................…………, domiciliat în …..........………………, identificat cu B.I./C.I. 
seria …, nr. …………, CNP …......…………, eliberat de …………...………, la data de ………......…, având 
funcţia de ……….....…………………….………, să ne reprezinte la procedura de cerere de oferte, 
organizată de ………………………………………..……………... în scopul atribuirii contractului de 
……………………………………………………………..…... 

In îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 
prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să poarte negocierile cu membrii comisiei de evaluare asupra aspectelor tehnice, juridice şi 
financiare ale viitorului contract, societăţii noastre fiindu-i opozabile clauzele contractuale 
rezultate în urma negocierii. 

4. Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 

5. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele care decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

 

Data 
 
Denumirea mandantului 

…………… 
 
 
S.C. ………………………………… 

 

reprezentată legal prin 

________________________ 

(Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 
(Funcţie) 

___________________________ 

(Semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

*) Modelul prezentat este orientativ. 
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Formularul nr.9 

DECLARAŢIE 

 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 

I. Date de identificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii........................................................................ 

Adresa sediului social............................................................................  

Cod unic de înregistrare............................................................................  

Numele şi funcţia............................................................................ 

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 

 

II. Tipul întreprinderii 

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

- Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia 
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2. 

- Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 

- Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 

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

Exerciţiul financiar de referinţă‚ 

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

Numărul mediu anual de 
salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii €) 

Active totale 

(mii lei/mii €) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul 
financiar anterior, datele financiare au 
înregistrat modificări care determină 
încadrarea întreprinderii într-o altă categorie 
(respectiv microîntreprindere, întreprindere 
mică, mijlocie sau mare). 

 
 Nu 

 
 Da 

 
(în acest caz se va completa şi se va ataşa o 
declaraţie referitoare la exerciţiul financiar 
anterior) 

 

Semnătura .......................................................... 

 (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea. 

Data întocmirii ...................... 

Semnătura ............................ 
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Formularul nr.10 

OPERATORUL ECONOMIC 
 
Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

    ___________________  

nr._________data___________ora_____ 

           (denumire / sediu ) 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

 

Către 

……………………………………………………………………..……………………….. 

 

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. __________ din ______________, privind aplicarea 
procedurii de ____________________________________________ (denumire procedură) pentru 
atribuirea contractului _____________________________________________ (denumirea/numele 
operatorului economic) _____________________________________________ transmitem alăturat 
următoarele: 

1. Documentul _____________________________________________(tipul, seria/numărul, emitentul) 
privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin 
documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ 
copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

 

Data completării ___________ 
 
 
      Cu stimă, 

Operator economic, 

 

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

              (semnătura autorizată) 
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Formularul nr.11 

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 

__________________________________ 

 (denumirea) 

SCRISOARE DE GARANTIE 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

Către, 

___________________________________________________________________ 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică _______________ 
________________________________________ , noi __________________________ (denumirea 
băncii), având sediul înregistrat la ____________________________________________________ 
(adresa băncii, societăţii de asigurări), ne obligăm faţă de __________________________________ 
_______________________, să plătim necondiţionat suma de ___________ în litere şi în cifre), la 
prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-si motiva cererea respectivă dar să 
specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre 
situaţiile următoare: 

a) ofertantul ____________________________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________ (denumirea/numele) 
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________ (denumirea/numele) 
a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei. 

d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor respinge contestaţia ofertantului____________ 
(denumirea/numele) în conformitate cu prevederile art.2781, alin.(1) din OUG nr.34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de __________________ 

 

Parafată de Banca /Societatea de asigurări______________________  în ziua __ luna _anul___. 

(semnătura autorizată) 
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Formularul nr.12 

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 

__________________________________ 

 (denumirea) 

 

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

Către, 

____________________________________________________________________ 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publică ______________________________, prin procedura de 
cerere de oferte, încheiat între ______________________________ în calitate de contractant şi 
________________________________ în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim 
necondiţionat în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _______________, 
reprezentând _______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta, la prima sa 
cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor care revin contractantului, 
astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din 
partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este irevocabilă şi valabilă până la data de ____________. 

In cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 
băncii/societăţii de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta 
scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

Parafată de Banca /Societatea de asigurări______________________  în ziua __ luna _anul___. 

(semnătura autorizată) 
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Contract de prestare de servicii * (model) 

nr.______________data_______________ 

 

 

Preambul 

* Prezentul document reprezintă un proiect de contract, urmând ca la încheierea acestuia sa se 
stabilească si alte clauze contractuale. 

 

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări si 
completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,  

 

Intre 

 

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ OLT, cu sediul în Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 
49, Slatina, jud. Olt, cod poştal 230100, telefon 0249-439107, fax 0249-439109, cod fiscal RO 
5102230 cont RO12342567891234667 deschis la Banc Post S.A. Olt - Slatina, reprezentata prin 
Preşedinte Dorel MOCAN,  

in calitate de achizitor, pe de o parte 

si  

……... ......................................... ........... denumire  operatorul economic  
........................................ adresa sediul.............................................. telefon/fax 
.............................. număr de înmatriculare  .............................................  cod fiscal  
.................................  cont (trezorerie, banca) ...................................... reprezentat prin 
............................................   (denumirea conducătorului) 
funcția...................................... 

in calitate de prestator, pe de alta parte. 

 

2. Definiții  

2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  si toate Anexele sale.  

b. achizitor si prestator  - pârtile contractante, așa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

d. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care prestatorul se obliga, prin contract, sa le presteze achizitorului; 

e. servicii - activităţi legate de prestarea serviciilor, si orice alte asemenea obligaţii care revin 
prestatorului prin contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când 
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esențiala a componentelor rezulta un 
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau 
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de 
naționalitatea prestatorului. 

g. destinație finala  - locul unde prestatorul are obligația de a presta serviciile; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera 
Internaţionala de Comerţ (CIC). 

i. forţa majora -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila 



 

37 

 

executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativa. Nu este 
considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate 
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg sa îi definească pentru contract) 

 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de realizare de studii statistice si sondaje in zona 
transfrontaliera dintre Romania si Bulgaria (potrivit prevederilor din propunerea tehnica si caietul de 
sarcini), in perioada convenita in prezentul contract.  

4.2 - Achizitorul se obliga sa plătească prețul convenit in prezentul contract in măsura in care 
prestația corespunde obligațiilor asumate prin propunerea tehnica.   

 

5. Prețul contractului 

5.1 Prețul contractului, respectiv prețul serviciului prestat, este de  …….. lei respectiv ………..euro, 
la care se adăuga TVA, deci un total de ........ lei, respectiv …………… euro. 

5.2 Prețul menționat in art. 5.1 de mai sus include toate costurile prestatorului; costurile acestuia 
(deplasări, cazări, diurne etc.) nu vor fi decontate separat, acestea fiind suportate de către 
prestator. 

 

6. Durata contractului 

6.1 Prezentul contract va intra in vigoare la data semnării sale de către Părţi (« Data Semnării »), 
data la care prestatorul este obligat sa înceapă activitățile de realizare a studiilor statistice si 
sondajelor obiect al prezentului contract. 

6.2 Durata prezentului contract este  de ………………………., începând de la Data Semnării, respectiv 
……………………………… 

 

7. Documentele contractului 

7.1  Documentele contractului, care vor fi anexate acestuia si vor fi considerate ca făcând parte 
integranta din contract, fiind obligatorii pentru părți, sunt: 

• 
Propunerea tehnica 

• 
Propunerea financiara 

• 
Caietul de sarcini  

• 
Graficul de prestare a serviciilor 
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• 
Garanția de buna execuție 

• 
Angajamentul ferm de susținere din partea unui terţ, daca este cazul 

(denumite in continuare „Documentele Contractului”). 

 

8.  Obligațiile principale ale prestatorului 

8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele si in conformitate 
cu metodologia de lucru stabilite prin Documentele Contractului.  

8.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in graficul de prestare prezentat in propunerea 
tehnica, anexa la contract. 

8.3 Prestatorul se obliga de a realiza rapoarte în conformitate cu oferta tehnică ţi a graficului de 
execuţie. 

 

9.  Obligațiile principale ale achizitorului 

9.1 - Achizitorul se obliga sa recepționeze serviciile in termenul convenit. 

9.2 – Achizitorul se obliga sa plătească prețul serviciilor către prestator.  

9.3 - Daca achizitorul nu onorează facturile in termen de 60 zile de la expirarea perioadei convenite, 
din motive imputabile achizitorului, atunci prestatorul are dreptul de a solicita daune de 0.1% 
pentru fiecare zi de întârziere. 

 

10.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligațiilor  

10.1 - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească fiecare si oricare din obligaţiile 
asumate potrivit Documentelor Contractului sau nu le îndeplinește la nivelul stabilit prin 
Documentele Contractului, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere pana 
la data îndeplinirii in mod corespunzător a obligațiilor asumate. 

 

10.2.- In cazul in care prestatorul nu respecta metodologia de lucru stabilita prin Documentele 
Contractului, atunci se obliga sa plătească achizitorului penalităţi in valoare de 0.1% din valoarea 
contractului, pentru fiecare zi de întârziere pana la data prestării corespunzătoare a serviciilor 
asumate. 

 

Clauze specifice 

 

11. Recepție, inspecții si teste 

11.1 Prestatorul va constitui garanție de buna execuție in cuantum de 10% din valoarea contractului 
in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Eliberarea garanției de buna 
execuție se va face in cel mult 10 zile de la data întocmirii procesului-verbal  de recepție a 
serviciilor care fac obiectul contractului, daca nu au fost ridicate pana la acea data pretenții asupra 
ei conform art.92 alin.2 din H.G. nr.925/2006. 

11.2 Achizitorul sau reprezentantul sau au dreptul de a verifica rezultatele intermediare si finale ale 
prestației pentru a verifica conformitatea acestuia cu specificațiile din anexa/anexele la contract. In 
urma observațiilor achizitorului, prestatorul va reanaliza obiectul prestației si va remedia 
eventualele erori sau va efectua completări.  

11.2 – Achizitorul sau reprezentantul sau au dreptul de a verifica modalitatea in care se efectuează 
studiile statistice si sondajele in zona transfrontaliera Romania - Bulgaria. 

 

12. Plata  
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12.1 Plata sumelor datorate prestatorului pentru serviciile ce constituie obiectul prezentului 
contract va fi efectuata în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale emise in acest 
scop de către prestator. 

12.2. Plata se va face in lei la cursul Bancii Central Europene din luna plații. 

 

13. Ajustarea prețului contractului 

13.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract. 

13.2 - Preţul contractului nu se actualizează.  

 

14. Amendamente  

14.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai in cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 

 

15. Întârzieri in îndeplinirea contractului 

15.1 - Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestare servicii in perioada/perioadele 
înscrise in graficul de prestare. 

15.2 - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare a 
serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act 
adițional. 

15.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de prestare, 
orice întârziere in îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului. 

 

16. Încetarea contractului 

16.1. Prezentul contract va înceta de plin drept, fără punere in întârziere, fără alte formalităţi 
prealabile si fără intervenţia instanţelor de judecata prin transmiterea de către achizitor 
prestatorului a unei simple notificări in scris, prezenta clauza constituind pact comisoriu de grad IV, 
in cazul in care prestatorul:   

(i) 
întârzie cu mai mult de 15 (cincisprezece) zile îndeplinirea oricăreia din obligaţiile asumate potrivit 
Documentelor Contractului; 

(ii) 
nu îşi îndeplineşte oricare din obligaţiile asumate potrivit Documentelor Contractului la nivelul 
stabilit prin Documentele Contractului si/sau nu respecta metodologia de lucru stabilita prin 
Documentele Contractului si nu remediază aceasta situaţie in termen de 15 zile de la data expedierii 
unei notificări din partea achizitorului in acest sens; prestatorul va putea emite pretenţii de plata 
numai in ceea ce priveşte serviciile prestate achizitorului in conformitate cu prevederile 
contractuale. 

16.2. 
In cazul încetării contractului in conformitate cu prevederile art. 16.1 de mai sus, prestatorul 
datorează achizitorului daune-interese reprezentând contravaloarea prejudiciului suferit (damnum 
emergens) si a beneficiului nerealizat (lucrum cessans).   

16.3 - Prestatorul va putea solicita încetarea contractului in cazul întârzierii nejustificate la plata de 
către achizitor a oricărei sume necontestate si datorate in baza acestui contract cu mai mult de 30 
(treizeci) de zile calendaristice, dar numai după ce in prealabil a transmis achizitorului o notificare 
in vederea îndeplinirii obligației de plata. 
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17. Forța majora 

17.1 - Forța majora este constatata de o autoritate competenta. 

17.2 - Forța majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

17.4 - Partea contractanta care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziție in 
vederea limitării consecințelor. 

17.5 - Daca forța majora acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

18. Soluționarea litigiilor 

18.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătura cu 
îndeplinirea contractului. 

18.2 - Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reușesc 
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
soluționeze, prin arbitraj la Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de 
Comerț si Industrie a României, in conformitate cu regulile si procedurile acesteia. 

  

19. Limba care guvernează contractul 

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba româna. 

 

20. Comunicări 

20.1 - (1) Orice comunicare intre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii cât si in momentul 
primirii. 

20.2 - Comunicările intre părți se pot face prin fax, e-mail sau adresa scrisa. 

 

21. Legea aplicabila contractului 

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

22. Dispoziții speciale diverse 

 

22.1 - In conformitate cu prevederile art. 95 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din OUG nr. 
34/2006, caietul de sarcini, oferta tehnica si oferta financiara devin anexe ale contractului de 
achiziție publica, având in consecința caracter obligatoriu. In cazul in care, pe parcursul îndeplinirii 
contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerințelor prevăzute in caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

 

22.2 – Documentele redactate de către prestator potrivit acestui contract vor putea fi transmise de 
către achizitor si/sau de către partenerii săi in implementarea Proiectului ca atare (cu menționarea 
numelui si siglei prestatorului) către orice autoritate care, in conformitate cu dispozițiile legale 
romanești, bulgărești sau europene in materie, are atribuții de supraveghere sau control a modului 
de implementare a Proiectului, menţionând in acest sens cu titlu exemplificativ (fără a avea 
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caracter limitativ) BRCT, Autoritatea de Management si Autoritatea Naționala (așa cum acest termen 
este definit in Proiect) din Bulgaria.   

 

22.3 – Prestatorul se obliga sa păstreze confidențialitatea tuturor documentelor puse la dispoziție 
spre analiza/informare de către achizitor sau de către partenerii achizitorului in implementarea 
Proiectului.  

 

Părţile au interes sa încheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     

 

Achizitor  
    
 
 
            
Prestator 

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

(semnătura 
autorizata) 
 
             
(semnătura autorizata) 

  
       
LS 
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