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Nr. 037 / 17.03.2023 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE 

SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE 

ÎN CADRUL PROIECTULUI VERA 

 

 
În atenția operatorilor economici interesați, 
 
Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS) cu sediul în București, Bd. Dacia, 
51, 4/10, Sectorul 1, București, CUI 23385682, telefon 0745139747, email, office@cfcecas.ro,  
www.cfcecas.ro, vă invită să participați la achiziția având ca obiect prestarea de servicii de 
organizare evenimente, conform specificațiilor tehnice pentru proiectul “VERA – Schimbare 
pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!” proiect finanțat prin Mecanismul Financiar 
Norvegian 2014-2021 în cadrul programului Justiție gestionat de Ministerul Justiției din 
România în calitate de Operator de Program.  
 
 
1. Obiectul și locul de implementare 
 
În cadrul proiectului “VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!” se 
vor achiziționa servicii de organizare evenimente (CPV: 79952000-2) în vederea organizării unui 
număr de 123 de cursuri de pregătire/câte 3 în fiecare județ, 4 cursuri de pregătire în 4 
orașe/județe diferite, 8 cursuri în 8 orașe/județe diferite. 
 
 
2. Tipul contractului – Contract de servicii. 
 
3. Durata contractului 
Evenimentele se vor desfășura în perioada aprilie 2023 – 30 aprilie 2024. 
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Pe parcursul derulării contractului vor fi organizate 135 de cursuri de pregătire, fiecare cu o 
durată de 2 zile. 
 
4. Valoarea bugetară (Lei cu TVA): total 636.655,00 Lei astfel:  
 

Nr. Denumire Nr 
persoane 

UM nr 
cerințe 

Cost unitar cu 
TVA 

Total cu TVA 
(LEI) 

1 Servicii pentru evenimente 
(chirie sală (2 zile), asigurare 
pauză de lucru (cafea), 
asigurare masa, transport 
intern participanți, print 
materiale) 

3228 123 4.131,42 508.165,00 

2 Servicii pentru evenimente 
(cazare participanți, chirie sală 
(2 zile), asigurare pauză de 
lucru (cafea), asigurare masa, 
transport intern participanți, 
Print materiale) 

98 4 12.354,75 49.419,00 

3 Servicii pentru evenimente 
(cazare participanți, chirie sală 
(2 zile), asigurare pauză de 
lucru (cafea), asigurare masa, 
transport intern participanți, 
Print materiale) 

200 8 9.883,75 79.070,00 

 
 
5. Condiții minime de ofertare 
 

123 de cursuri pentru 3228 
participanți 

Caracteristici 

Perioada aprilie 2023 – aprilie 2024 

Locație 3 locații în fiecare județ  

Spațiu dotat și utilat 
corespunzător pentru 
desfășurarea de cursuri în bune 
condiții 

Închiriere sală cu lumină naturală pentru 30 de 
persoane pentru 2 zile 
1 video proiector, 1 ecran de proiecție, 1 laptop  

Număr de participanți  30 participanți în sală sau conform limitelor impuse 
de restricții privind combaterea epidemiilor / 



 
pandemiilor  

Servicii de catering 4 coffee-break pentru participanți în sală 
2 mese de prânz + apă 

Consumabile 30 de pixuri, agende și stick-uri de memorie 
personalizate conform cu cerințele contractantului 
pe curs 

Servicii transport intern 
participanți 
 

Asigurarea costurilor pentru participanți pentru 
transport (benzina, transport public) 

Print materiale 3228 certificate de participare color, 3228 toolkit-uri 
–coperta color, conținut alb-negru, 3228 suporturi 
de curs - coperta color, conținut alb-negru 

 
 
 

4 cursuri pentru 98 
participanți 

Caracteristici 

Perioada aprilie 2023 – aprilie 2024 

Locație 4 locații în 4 județe din România 

Cazare 2 nopți de cazare pentru 98 de persoane 

Spațiu dotat și utilat 
corespunzător pentru 
desfășurarea de 
cursuri în bune 
condiții 

Închiriere sală cu lumină naturală pentru 30 de persoane 
pentru 2 zile 
1 video proiector, 1 ecran de proiecție, 1 laptop  

 

Număr de participanți  30 participanți în sală sau conform limitelor impuse de restricții 
privind combaterea epidemiilor / pandemiilor  

Servicii de catering 4 coffee-break pentru participanți în sală 
2 mese de prânz + apă 

Consumabile 25 de pixuri, agende și stick-uri de memorie personalizate 
conform cu cerințele contractantului 

Servicii transport 
intern participanți 
 

Asigurarea costurilor pentru participanți pentru transport 
(benzina, transport public) 

Print materiale 98 de certificate de participare, 98 suporturi de curs, 98 ghiduri 

 
 
 
 



 
8 cursuri pentru 200 
participanți 

Caracteristici 

Perioada aprilie 2023 – aprilie 2024 

Locație 8 locații în 8 județe din România 

Cazare 2 nopți de cazare pentru 200 de persoane 

Spațiu dotat și utilat 
corespunzător pentru 
desfășurarea de 
cursuri în bune 
condiții 

Închiriere sală cu lumină naturală pentru 30 de 
persoane pentru 2 zile 
1 video proiector, 1 ecran de proiecție, 1 laptop  
 

Număr de participanți  30 participanți în sală sau conform limitelor impuse de 
restricții privind combaterea epidemiilor / pandemiilor  

Servicii de catering 4 coffee-break pentru participanți în sală 
2 mese de prânz + apă 

Consumabile 25 de pixuri, agende și stick-uri de memorie 
personalizate conform cu cerințele contractantului 

Servicii transport 
intern participanți 
 

Asigurarea costurilor pentru participanți pentru 
transport (benzina, transport public) 

Print materiale 200 de certificate de participare, 200 suporturi de 
curs, 200 ghiduri 

 
 
6. Criteriul de atribuire aplicat 
Pentru contractarea serviciilor va fi selectată oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și 
financiare, pentru realizarea scopului proiectului (cel mai bun preț-calitate). 
 
 
7. Modul de elaborare a ofertei și limba de redactare a acesteia 
 
Propunerea tehnică și financiară se va elabora având în vedere prevederile acestei invitații și se 
va prezenta în original, în limba română, prin completarea Formularului 1 însoțită de Anexa – 
Lista servicii. Prețul ofertei se menține ferm pe toată perioada de valabilitate a ofertelor și a 
derulării contractului. 
 
Specificațiile tehnice cuprinse în invitație fac parte integrantă din documentația pentru 
elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se 
elaborează propunerea tehnică. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.  
 



 
Oferta care nu va cuprinde întreaga cantitate de servicii și nu respectă cerințele minimale va fi 
declarată respinsă. 
 
Caietul de sarcini aferent prezentei achiziții este atașat invitației de participare, împreună cu 
invitația de participare, este publicat pe pagina de Internet a CFCECAS la secțiunea proiecte, pe 
pagina de internet a AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU EGALITATE DE SANSE INTRE FEMEI ȘI 
BĂRBAȚI la secțiunea Anunțuri achiziții https://anes.gov.ro/anunturi-achizitii și/sau poate fi 
solicitat prin email la adresa office@cfcecas.ro. 
 
8. Condiții de participare 
Pentru a avea posibilitatea verificării îndeplinirii de către societatea dumneavoastră a condițiilor 
legale în vigoare pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului de achiziție, vă rugăm 
să anexați ofertei dumneavoastră tehnica-financiare, următoarele documente: 
 

 Certificat constatator emis pe numele societății de către ONRC in conformitate cu 
prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului eliberat cu nu mai mult de 
30 de zile in urma fata de data depunerii ofertei - in original sau copie legalizata 
SI/SAU Certificat constatator emis in temeiul art. 17 ind.l alin.(l) lit. b) din Legea 
nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice, 
asociațiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum 
si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice, cu modificările si completările 
ulterioare, eliberat in baza declarației pe proprie răspundere - in copie conforma cu 
originalul purtând stampila societății si semnătura reprezentantului acesteia. 

 Certificatul de înregistrare al persoanei juridice emis de Oficiul Registrului 
Comerțului sau Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial in 
registrul asociațiilor si fundațiilor sau actul juridic în baza căruia s-a dobândit 
personalitatea juridică - în copie conforma cu originalul, ștampilată și semnata de 
către reprezentantul ofertantului; 

 
De asemenea, pentru asigurarea respectării condițiilor privind capacitatea de calificare și 
selecție, ofertantul va completa și transmite următoarele documente: 
 

 Declarație privind respectarea OUG 66/2011 privind conflictul de interese (formular 2 
anexat) 

 Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 (formular 3 anexat) 
 Declarație privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016 (formular 4 anexat) 
 Declarație privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016 (formular 5 anexat) 
 Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art. 60 

(formular 6 anexat) 
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 Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, 

ofertantul a "nut cant de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care 
sunt în vigoare în România, precum și că le va respectă în vederea implementării 
contractului. (formular 7 anexat) 

 
 
9. Elemente de desfășurare a achiziției 
 
În acord cu prevederile art. 7, lit. b din Ordinal Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene Nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea 
modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate 
în parteneriat, CFCECAS, membra a parteneriatului în cadrul proiectului VERA, ca entitate 
juridică fără calitatea de autoritate contractanta nu are obligația de a derula procedura 
competitiva reglementata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind 
aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea 
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 
 
Prin urmare, CFCECAS, derulează procedura competitiva conform Procedurii Operaționale ANES 
pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor 
de achiziției publice ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 
nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice. 
 
Prezentarea ofertelor 

 În ofertă, operatorul economic își va asuma perioada de valabilitate a ofertei 
menționată în invitația de participare și caietul de sarcini. 

 Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza prețul în lei, exclusiv TVA și inclusiv TVA. 
 Ofertele vor fi transmise până la data și ora limita de depunere a ofertelor specificate în 

Invitația de participare, semnate de ofertant sau în cazul depunerii în original, oferta 
trebuie sa fie transmisă în plic sigilat, marcat cu denumirea și adresa ofertantului, 
pentru a permite returnarea fără a fi deschis, în cazul în care oferta este declarată 
întârziată. 

 Procedura este valabila chiar in cazul primirii doar a unei singure oferte. 
 
 
Etape de evaluare 
Evaluarea ofertelor va fi realizata de către Comisia de evaluare, care va proceda la: 
 

1. Verificarea îndeplinirii cerințelor minime solicitate prin caietul de sarcini a conformității 
ofertelor tehnice și financiare cu specificațiile caietului de sarcini și bugetul estimat al 



 
achiziției. Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. 

2. Solicitările de clarificări/răspunsul la solicitările de clarificări, daca este cazul. 
3. Ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al eficacității, economicității si 

eficientei, si va fi urmărită cu strictețe respectarea principiilor privind nediscriminarea, 
tratamentul egal, recunoașterea reciproca, transparenta, proporționalitatea, eficienta 
folosirii fondurilor publice, asumarea răspunderii, etica in cadrul procesului de achiziții 
publice. 

4. Aplicarea criteriului de atribuire prevăzut In invitația de participare. 
Va fi desemnata câștigătoare oferta care îndeplinește cerințele tehnice si prezinta avantaje 
fata de acestea, la un raport calitate/preț competitiv. 
Daca doua sau mai multe oferte care respecta caracteristicile tehnice solicitate au același 
preț, se va solicita depunerea unei noi oferte financiare pentru departajarea lor. 

 
5. Întocmirea proceselor verbale de evaluare pe parcursul întregului proces derulat de comisia 
de evaluare - conform modelului existent în legislația achizițiilor publice. 
 
6. Întocmirea raportului procedurii și supunerea spre aprobare conducerii CFCECAS - conform 
modelului existent in legislația achizițiilor publice. 
 
 
Comunicarea rezultatului procedurii și semnarea contractului 

1. Transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării către ofertanți se va realiza in 
scris, prin e-mail. 

2. Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia 
contractul de servicii cu achizitorul, iar oferta pe baza căreia operatorul economic a 
fost declarat câștigător devine parte integranta a contractului de servicii. 

3. Prețul ofertat se menține ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a 
derulării contractului. 

 
 

10. Adresa la care se transmite oferta 
 
Oferta se poate depune la adresa achizitorului (București, Bd. Dacia, 51, 4/10, Sector 1,  în plic 
sigilat ce va fi marcat cu inscripția: "Oferta pentru Servicii", SAU se poate trimite pe e-mail 
office@cfcecas.ro 
 
 
11. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: pană la 30.04.2024 
Perioada de valabilitate a ofertei reprezintă perioada de timp în care oferta este menținută 
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valabilă fără a fi modificată. 
 

 
12. Data și ora-limită de depunere a ofertei: 26.03.2023, ora 23:59 
 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la: persoana de contact Adela Setet, email: 
office@cfcecas.ro.  
 
Întocmit, 
Manager de proiect 
Ana Radulescu 
 

 
 
Avizat 
Președinte CFCECAS 
Herbert Paulischin  
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CAIET DE SARCINI 

Pentru achiziția de servicii de organizare evenimente pentru 

cursurile organizate în cadrul proiectului 

VERA - Positive change through integrated action in turbulent times! 

finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, in cadrul programului 

Domestic and Gender - Based Violence, Justice Programme, gestionat de către Ministerul 

Justiției 

din Romania, in calitate de Operator de program 

servicii de organizare evenimente (CPV: 79952000-2) 

 

 

Prezentul caiet de sarcini, împreună cu invitația de participare, este publicat pe pagina de 

internet a CFCECAS la secțiunea Anunțuri proiecte pe pagina de internet a AGENTIEI NAJIONALE 

PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BARBATI la secțiunea Anunțuri achiziții 

https://anes.gov.ro/anunturi-achizitii/ și/sau poate fi de asemenea solicitat prin e-mail la adresa 

office@cfcecas.ro. 

 

 
 
întocmit, 
Manager de proiect 
Ana Rădulescu 

 
 
 

  

Avizat 

Președinte 
CFCECAS 

Herbert Paulischin  
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INFORMATII GENERALE 
Achizitor 

Denumire 
Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială 
CFCECAS 

Adresă Bd. Dacia 51, 4/10, Sectorul 1, București  

Localitate: 
București 
 

Cod poștal: 010406 Tara: 
România 

Persoana de contact Adela Șetet 

Telefon 0745021882 

E-mail office@cfcecas.ro  

 
 

Statul beneficiar Romania 

Denumire project 
VERA - Positive change through integrated action in 
turbulent times! 

Sursa de finanțare Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, in cadrul 
programului Justiție, gestionat de către Ministerul 
Justiției din Romania in calitate de Operator de 
Program 

Perioada de 
implementare 

15.07.2022-30.04.2024 

Valoare totală proiect 4.470.297,96 lei 

 
Procedura achiziție: procedură competitivă, conform Procedurii Operaționale ANES pentru 
organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de 
achiziție publica ce au ca obiect Servicii Sociale alte servicii specifice, prevăzute in Anexa nr. 2 la 
Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice1. 

                                                      
1
 In acord cu prevederile art. 7, lit. b din Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene Nr. 

6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor in cadrul proiectelor cu finanțare europeana 

implementate in parteneriat, CFCECAS, membra a parteneriatului in cadrul proiectului VERA, ca entitate juridica fără calitatea de 

autoritate contractanta nu are obligația de a derula procedura competitiva reglementata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 
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Tipul contractului - Contract de servicii 

Obiectul contractului: servicii de organizare evenimente 

Cod CPV: 79952000-2 

Valoarea estimata: 636.655,00 Lei (cu TVA) 

Perioada minima de valabilitate a ofertei: pana la 30.04.2024 

Durata prestării serviciilor: Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a două zile în perioada 

01 aprilie 2023 - 30 aprilie 2024. MAI MULTE EVENIMENTE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ACEAȘI 

PERIOADĂ ÎN DIFERITE LOCAȚII. 

Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare selecție: Ofertanții trebuie sa respecte 

condițiile legale pentru participarea la procedurile de achiziții. 

Modul de prezentare a propunerii tehnice si financiare: Propunerea tehnica și financiara se va 

elabora având în vedere prevederile caietului de sarcini și se va prezenta in original, în limba 

romana, în lei, prin completarea Formularului 1 (vezi anexa) 

Criteriul de atribuire: oferta cu cel mai bun raport calitate – preț. 

Condiții de plata: Plata se va face în funcție de prestarea serviciilor, conform facturii emise de 

prestator, pe baza procesului verbal de recepție, în funcție de numărul de participanți prezenți 

efectiv la eveniment. 

Termenul limită de solicitare clarificări: 23.03.2023 
Termen limita de transmitere a ofertelor: 26.03.2023, ora 23:59 
Termen de anunțare a ofertei câștigătoare: 27.03.2024 
Termen de depundere contestații: 5.04.2023 
Operatorii economici interesați sunt invitați să depună oferta tehnică și financiară, împreună cu 
documentele de calificare, la sediul CFCECAS din Bd Dacia, 51, 4/10, Sectorul 1, București sau la 
adresa de e-mail: office@cfcecas.ro 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la: persoana de contact Adela Setet, e-mail: 

office@cfcecas.ro  

  

                                                                                                                                                                                   
1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 

furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.  
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1. DESCRIEREA PROIECTULUI 
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității de răspuns a mecanismelor 
interinstituționale de intervenție de urgență în cazuri de violent în familie, la nivelul 
comunităților. 
 
Proiectul este o inițiativă strategică menită să îmbunătățească și să adapteze capacitatea de 
răspuns a autorităților centrale și locale pentru a oferi un sprijin mai bun și adecvat victimelor 
violentei domestice și violentei de gen în contextul actual dificil generat de pandemia de COVID 
-19. 
 
Prin activitățile specifice ale proiectului, axate pe consolidarea mecanismelor interinstituționale 
în domeniul prevenirii și combaterii violentei domestice și a violentei de gen, va crește la nivelul 
comunităților locale capacitatea de intervenție și sprijin în beneficiul victimelor, cu scopul de a 
îmbunătăți calitatea vieții acestora. 
 
Proiectul contribuie la realizarea primului obiectiv al NFM 2014-2021, respectiv reducerea 
disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European. 
 
Proiectul este derulat de AGENDA NATIONALA PENTRU EGALITATE DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI Şİ 
BÂRBATI, în parteneriat cu: 
 
1. Consorțiu ONG compus din: 

 Centrul de Formare și Evaluare în Asistenta Socială (CFCECAS) 
 Fundația Sensiblu 
 Asociația Necuvinte 
 Centrul pentru Mediere și Siguranță Comunitară (CMSC) 

2. Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socioeconomică - CATALACTICA 
 
Grupul țintă 
Grupul țintă al proiectului este format din profesioniști care lucrează în domeniul violentei 
domestice și al violentei împotriva femeilor: 
Coordonatori ai echipelor mobile și profesioniști care lucrează în cadrul echipelor mobile, 
personalul departamentelor de violenta 'in familie si consilierii juridici din cadrul DGASPC/ 
Direcțiile de Asistență Sociala/ Serviciile Publice de Asistenta Sociala, personalul ANES; victimele 
violenței domestice $i de gen, precum si copiii afectați, femei rome; copii care sunt martori la 
situații de violenta domestica; reprezentanți ai autorităților locale. 
 
 
 



 
 
Obiectivele proiectului 
Îmbunătățirea capacității de răspuns a mecanismelor interinstituționale de intervenție de 
urgenta in cazuri de violenta domestica, la nivelul comunităților (echipe mobile). 
Creșterea capacității instituționale la nivelul DGASPC prin formarea specialiștilor din cadrul 
Direcțiilor de violenta in familie, la nivel de județe creșterea capacității acestora de a facilita 
accesul la justiție pentru victimele violentei domestice si de gen copiii afectați. 
 
Barometru elaborat in domeniul violentei domestice și de gen, urmărind evoluția fenomenului, 
practicilor si tendințelor, bugetarea de gen, servicii sociale, masuri de protecție, consiliere 
juridica, sprijin psihologic, piața muncii, inclusiv in legătura cu pandemia de COVID -19, in 
fiecare județ ^i la nivel național. 
 
Principalele activități ale proiectului 

1. Organizarea de sesiuni de instruire pentru coordonatorii și membrii echipelor mobile 
pentru specialiștii din secțiile de violenta in familie, sau cu atribuții in domeniul violentei in 
familie 
2. Elaborarea unui manual pentru specialiștii din cadrul Direcțiilor de violenta in familie 
3. Dezvoltarea unui program național care vizează 'îmbunătățirea accesului la justiție 
pentru victimele violentei domestice și de gen copiii afectați 
4. Elaborarea Barometrului in domeniul violentei domestice de gen 
5. Diseminarea rezultatelor barometrului elaborat in domeniul violentei domestice de 
gen. 

 
Activitățile proiectului asigura noi oportunități pentru victimele violentei domestice de gen in 
ceea ce privește accesul la servicii sociale, îndrumare informare juridica, masuri de protecție 
integrare socio-profesionala. 
 
 
2. CADRUL DE REGLEMENTARE 
In acord cu prevederile art. 7, lit. b din Ordinal Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice Fondurilor Europene Nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea 
modului de efectuare a achizițiilor in cadrul proiectelor cu finanțare europeana implementate 
in parteneriat, CFCECAS, membra a parteneriatului 
 
În cadrul proiectului VERA, ca entitate juridica fără calitatea de autoritate contractantă nu are 
obligația de a derula procedura competitiva reglementata prin Ordinul ministrului fondurilor 
europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 



 
solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 
finanțate din fonduri europene. 
 
 
Prin urmare, CFCECAS, derulează procedura competitiva conform Procedurii Operaționale ANES 
pentru organizarea desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de 
achiziție publica ce au ca obiect Servicii Sociale alte servicii specifice, prevăzute in Anexa nr. 2 la 
Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice. 
 
CERINTE PENTRU OFERTANTI PRIVIND CAPACITATEA DE CAUFICARE ȘI SELECȚIE 
Ofertanții trebuie sa respecte condițiile legale pentru participarea la procedurile de achiziții. 
Pentru verificarea îndeplinirii de către ofertant a condițiilor legale in vigoare pentru prestarea 
serviciilor ce fac obiectul contractului de achiziție, va rugam sa anexați ofertei dumneavoastră 
tehnica- financiare, următoarele documente: 
 

 Certificat constatator emis pe numele societății de către ONRC in conformitate cu 
prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului eliberat cu nu mai mult de 30 
de zile in urma fata de data depunerii ofertei - in original sau copie legalizata SI/SAU 
Certificat constatator emis in temeiul art. 17, alin.(l) lit. b) din Legea nr.359/2004 privind 
simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice, asociațiilor familiale si 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea 
funcționarii persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, eliberat in 
baza declarației pe proprie răspundere - in copie conform cu originalul purtând stampila 
societății si semnătura reprezentantului acesteia. 

 Certificatul de înregistrare al persoanei juridice emis de Oficiul Registrului Comerțului 
sau Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial in registrul 
asociațiilor si fundațiilor sau actul juridic in baza căruia s-a dobândit personalitatea 
juridica - in copie conforma cu originalul, stampilata și semnata de către reprezentantul 
ofertantului; 

 
De asemenea, pentru asigurarea respectării condițiilor privind capacitatea de calificare și 
selecție, ofertantul va completa și transmite următoarele documente: 

 Declarație privind respectarea OUG 66/2011 privind conflictul de interese (formular 2 
anexat) 

 Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 (formular 3 anexat) 
 Declarație privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016 (formular 4 anexat) 
 Declarație privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016 (formular 5 anexat) 
 Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 59 și art. 60 

(formular 6 anexat) 



 
 Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, 

ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care 
sunt în vigoare în Romania, precum și ca le va respecta în vederea implementării 
contractului (formular 7 anexat) 

 
 
4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARE SERVICII 
 
Contractul vizează organizarea cursuri de formare, astfel: 

 maxim 30 de participanți în sala, sau conform limitelor impuse de restricțiile privind 
combaterea răspândirii Corona-virusului, la data organizării evenimentului. 

 
La organizarea evenimentelor, prestatorul se angajează ca, pentru toate persoanele aflate fizic 
in locația de desfășurare, va respecta toate masurile sanitare și de distanțare fizica prevăzute de 
legislația care reglementează prestarea acestor servicii in perioada de pandemie. 
 
Evenimentele se vor desfășura cu o durată de două zile, în perioadele 01 martie 2023 – 30 
aprilie 2024, data exacta fiind comunicata de achizitor cu minim 15 zile înaintea derulării 
evenimentului. 
 
5. SPECIFICATIILE TEHNICE MINIMALE 
 
Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea 
ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică. 
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 
 
Oferta care nu va cuprinde întreaga cantitate de servicii si nu respecta cerințele minimale va fi 
declarata respinsa. 
 
5.1 Caracteristici tehnice pentru cursuri  
Evenimentele vor fi desfășurate în format fizic, cu participare face-to-face maxim 30 de 
participanți în sală, sau conform limitelor impuse de restrictive privind combaterea răspândirii 
Corona-virusului, la data organizării evenimentului. 
 
 
 
 
 
 



 
 

123 de cursuri pentru 3228 
participanți 

Caracteristici 

Perioada aprilie 2023 – aprilie 2024 

Locație 3 locații în fiecare județ  

Spațiu dotat și utilat 
corespunzător pentru 
desfășurarea de cursuri în bune 
condiții 

Închiriere sală cu lumină naturală pentru 30 
de persoane pentru 2 zile 
1 video proiector, 1 ecran de proiecție, 1 
laptop  

 

Număr de participanți  30 participanți în sală sau conform limitelor 
impuse de restricții privind combaterea 
epidemiilor / pandemiilor  

Servicii de catering 4 coffee-break pentru participanți în sală 
2 mese de prânz + apă 

Consumabile Maxim 30 de pixuri, agende și stick-uri de 
memorie personalizate conform cu cerințele 
contractantului 

Servicii transport intern 
participanți 
 

Asigurarea costurilor pentru participanți 
pentru transport (benzina, transport public) 

Print materiale 3228 certificate de participare, 3228 toolkit-
uri, 3228 suporturi de curs 

 
 
 

4 cursuri pentru 98 
participanți 

Caracteristici 

Perioada aprilie 2023 – aprilie 2024 

Locație 4 locații în 4 județe din România 

Cazare 2 nopți de cazare pentru 98 de persoane 

Spațiu dotat și utilat 
corespunzător pentru 
desfășurarea de 
cursuri în bune 
condiții 

Închiriere sală cu lumină naturală pentru 30 de 
persoane pentru 2 zile 
1 video proiector, 1 ecran de proiecție, 1 laptop  
 

Număr de participanți  30 participanți în sală sau conform limitelor impuse de 
restricții privind combaterea epidemiilor / pandemiilor  

Servicii de catering 4 coffee-break pentru participanți în sală 



 
2 mese de prânz + apă 

Consumabile 25 de pixuri, agende și stick-uri de memorie 
personalizate conform cu cerințele contractantului 

Servicii transport 
intern participanți 
 

Asigurarea costurilor pentru participanți pentru 
transport (benzina, transport public) 

Print materiale 98 de certificate de participare, 98 suporturi de curs, 
98 ghiduri 

 
 

8 cursuri pentru 200 
participanți 

Caracteristici 

Perioada aprilie 2023 – aprilie 2024 

Locație 8 locații în 8 județe din România 

Cazare 2 nopți de cazare pentru 200 de persoane 

Spațiu dotat și utilat 
corespunzător pentru 
desfășurarea de 
cursuri în bune 
condiții 

Închiriere sală cu lumină naturală pentru 30 de 
persoane pentru 2 zile 
1 video proiector, 1 ecran de proiecție, 1 laptop  

 

Număr de participanți  30 participanți în sală sau conform limitelor impuse de 
restricții privind combaterea epidemiilor / pandemiilor  

Servicii de catering 4 coffee-break pentru participanți în sală 
2 mese de prânz + apă 

Consumabile 25 de pixuri, agende și stick-uri de memorie 
personalizate conform cu cerințele contractantului 

Servicii transport 
intern participanți 
 

Asigurarea costurilor pentru participanți pentru 
transport (benzina, transport public) 

Print materiale 200 de certificate de participare, 200 suporturi de 
curs, 200 ghiduri 

 
5.2. Caracteristici obligatorii 

 Cursurile se vor desfășura în perioada aprilie 2032 - 30 aprilie 2024, data exacta fiind 
comunicată de achizitor cu minim 15 zile înaintea derulării evenimentului.  
Vor participa maxim 30 de persoane în sală sau numărul maxim în funcție de restricțiile impuse 
de către autorități. 
Durata fiecărui curs este de 2 zile; 
Pentru desfășurarea cursurilor se va asigura o sala de cursuri pentru 30 de participanți timp de 



 
2 zile; 
Amenajarea sălii in forma literei ,,U" orientate către panoul central; 
Echipamente in sala: 1 laptop, 1 videoproiector, 1 ecran de proiecție. 
 
Se vor asigura condiții de securitate a participanților și măsuri de siguranță împotriva COVID 19. 
Se vor organiza 4 coffee-break și 2 mese de prânz pentru persoanele care participă la cursuri.  
 
5.2.1. Caracteristici sală de cursuri 
O sala cu capacitate de găzduire pentru 30 persoane: 
Sala de curs trebuie să fie izolată fonic, astfel încât evenimentul să nu fie perturbat de zgomote 
exterioare, având cel puțin următoarele facilități: 
 

 Dotată cu o anticamera/ recepție sau echivalent, unde se va realiza recepția și 
înregistrarea participanților; 

 Aer condiționat/căldură în raport de anotimp; 
 Spațiu deschis, fără stâlpi sau coloane care să blocheze vizibilitatea participanților 
 Amenajarea sălii în forma de "U" cu masa formator 
 Videoproiector și laptop funcționale; 
 Sistem de sonorizare, microfoane fixe și mobile funcționale; 
 Acces pentru persoanele cu dizabilități: rampe de acces și grupuri sanitare pentru 

persoanele cu dizabilități. 
 
5.2.2. Caracteristici coffee-break 
La fiecare curs se va organiza 4 pauze de cafea pe parcursul celor 2 zile de curs.  
Datele exacte privind programul/durata pauzei de cafea, precum și numărul efectiv de 
participant, vor fi comunicate operatorului economic cu cel puțin 2 zile înaintea desfășurării 
evenimentului. în timpul pauzei de cafea se vor asigura cel puțin: cafea, cafea decofeinizată, 
lapte, zahăr și îndulcitor, ceai, apă minerală și apă plată, produse de patiserie. 
 
5.2.3. Caracteristici masa de prânz 
Prânzul trebuie să fie organizat în stil bufet suedez/ meniu prestabilit și va fi asigurat pentru 
numărul total de participanți/eveniment, respectiv 30 de persoane în locul în care se desfășoară 
cursul.  
Locațiile în care se desfășoară cursul vor avea suficiente locuri pentru servirea bufetului suedez. 
Datele exacte privind programul/durata pauzei de prânz, precum și numărul efectiv de 
participant, vor fi comunicate operatorului economic cu cel puțin 2 zile înaintea desfășurării 
evenimentului. 

 
Masa de prânz va fi compusă dintr-un meniu cu minim o variantă de meniu hrană caldă, 



 
precum și minim un meniu vegetarian (după caz). 
 
5.2.4. Alte activități care intră în atribuția operatoriului economic 

 Realizarea și distribuirea materialelor; 
 Buna desfășurare logistică și tehnică a evenimentului, 

 
5.2.5.Observatii 
Operatorului îi revin toate atribuțiile ce țin de: 

 Asigurarea serviciilor privind masa pentru participant, 
 Asigurarea celorlalte servicii privind desfășurarea în bune condiții a evenimentului. 

 
 
6. OFERTA FINANCIARÂ 
Oferta financiară va conține costurile detaliate pentru fiecare serviciu în parte și va fi exprimata 
în lei fără TVA, cu TVA evidențiat separat. 
 
Se va completa tabelul centralizat, pus la dispoziție mai jos de către achizitor. 

 

Nr. Denumire Nr 
perso
ane 

UM nr 
cerințe 

Cost unitar cu 
TVA 

Total cu TVA 
(LEI) 

1 Servicii pentru evenimente (chirie 
sală (2 zile), asigurare pauză de 
lucru (cafea), asigurare masa, 
transport intern participanți, print 
materiale) 

3228 123   

2 Servicii pentru evenimente (cazare 
participanți, chirie sală (2 zile), 
asigurare pauză de lucru (cafea), 
asigurare masa, transport intern 
participanți, Print materiale) 

98 4   

3 Servicii pentru evenimente (cazare 
participanți, chirie sală (2 zile), 
asigurare pauză de lucru (cafea), 
asigurare masa, transport intern 
participanți, Print materiale) 

200 8   

 
 
Prețul ofertat se menține ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor a derulării 



 
contractului. 
 
7. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI 
 
Au fost identificate următoarele riscuri ce pot apărea în implementarea contractului: 

 schimbări legislative cu impact asupra competenței CFCECAS in domeniul vizat de 
contract; 

 nivel scăzut de participare implicare din partea instituțiilor/organizațiilor terțe care sunt 
implicate in realizarea activităților (rise atât al prestatorului cat si al achizitorului); 

 fluctuații la nivelul echipei de proiect, atât la nivelul achizitorului, cat la nivelul 
prestatorului (rise atât al prestatorului cat si al achizitorului); 

 imposibilitatea operatorului economic de a organiza activitățile care presupun mai mulți 
participanti ca urmare a instituirii unor masuri in vederea prevenirii/ combaterii/ 
diminuării riscurilor apărute la nivel național (de ex. pandemia de SARS-COV-2) a 
restricțiilor generate de acestea (rise al prestatorului). 

 
Pentru riscurile prezentate mai sus, identificate ca fiind in sarcina prestatorului, acesta va 
propune masuri pentru diminuarea efectelor sau eliminarea acestora, in propunerea tehnica. 
în pregătirea ofertei, Prestatorul trebuie sa aibă in vedere cel puțin riscurile descrise mai sus. în 
acest sens, la întocmirea ofertei, Prestatorul trebuie sa ia în considerare resursele necesare (de 
timp, financiare și de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de rise propuse. 
 
În ceea ce privește riscurile care cad in sarcina autorității contractante, se au in vedere 
următoarele masuri de gestionare a acestora: 

 referitor la eventuale schimbări legislative cu impact asupra competenței CFCECAS 
domeniul vizat de contract: CFCECAS, va avea in vedere importanta realizării acestui 
proiect cu ocazia identificării eventualelor modificări legislative care ar putea avea 
impact asupra competentei sale in domeniul implementării proiectului; 

 referitor la un eventual nivel scăzut de participare din partea instituțiilor/ organizațiilor 
terțe care vor fi implicate in realizarea activităților: la solicitarea motivata a 
prestatorului, in limitele competentei legale, CFCECAS își va exercita rolul de facilitator 
al legăturii între prestator instituții publice, necesare pentru realizarea activităților 
prevăzute in contract; 

 În cazul unor eventuale fluctuații la nivelul echipei de proiect: prin ordin al 
conducătorului autorității contractante se pot realiza redistribuiri de personal echivalent 
ca funcție din alte structuri ale autorității contractante. 

 
8. ANALIZA OFERTELOR 
 



 
Oferta câștigătoare va fi declarată conform criteriului de atribuire stabilit și trebuie să 
îndeplinească toate specificațiile tehnice minime obligatorii, astfel cum ați fost acestea stabilite 
în caietul de sarcini. Neregăsirea cerințelor minime prezentate în caietul de sarcini va atrage 
după sine declararea ofertei ca fiind neconforma. 
 
Mențiune: Pe parcursul analizării ofertelor, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând 
clarificări sau completări ale documentelor prezentate de cat re ofertanți. 
 
Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. 
 
Ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al eficacității, economicități" si eficientei, 
cat si al respectării criteriilor privind nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaștere reciproca, 
transparenta, proporționalitatea, eficienta folosirii fondurilor publice, asumarea răspunderii, 
etica în cadrul procesului de achiziții publice. 
 
Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje, calitative financiare, 
pentru realizarea scopului proiectului (oferta cu cel mai bun raport calitate - preț). 
Va fi desemnata câștigătoare oferta care îndeplinește cerințele tehnice si prezinta avantaje față 
de acestea, la un raport calitate/pre! competitiv. 
Daca doua sau mai multe oferte care respecta caracteristicile tehnice solicitate au același preț, 
se va solicita depunerea unei noi oferte financiare pentru departajarea lor. 
 
Criteriul de atribuire îl reprezintă - oferta cu cel mai bun raport calitate - preț. 
Modul de calcul și de acordare a punctajelor: - Grila de evaluare a ofertelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nr. 
Crt. 

Factori de evaluare 
Punctaj maxim acordat 
(100 Puncte) 

A. Oferta financiara (Prețul final) 40 PUNCTE 

B. 

Oferta tehnica 60 PUNCTE 

Bl. Operativitatea cu care furnizorul de servicii poate 
pregăti organizarea evenimentului, respectiv termenul in 
care prestatorul de servicii va putea organiza 
evenimentul din momentul primirii comenzii ferme de la 
achizitor eficiența masurilor de prevenire eliminare a 
riscurilor 

15 PUNCTE 

B2. Experiența anterioara specifica (sau in activități 
similare) 

30 PUNCTE 

B3. Facilitățile tehnice ale locației in care se va 
desfășura evenimentul 

15 PUNCTE 

 
 
Algoritmul de calcul pentru punctarea ofertelor: 
Punctajul maxim alocat factorului de evaluare este de 100 puncte. 
 
A. Punctajul financiar P(f) se acorda astfel: 
a. Pentru cel mai scăzut dintre preturile ofertelor se acorda 40 de puncte; 
Algoritmul de calcul pentru punctajul financiar al unui alt preț decât cel prevăzut la litera a) este 
următorul: 
P(f) = (Vo/Vn)x40 
Unde: Vo este valoarea minima ofertată, Vn este valoarea ofertei "n". 
Preturile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile ofertate pentru 
prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini. 
 
B. Punctajul pentru factorul de evaluare tehnică 
Bl. Punctajul se acordă în funcție de termenul prezentat de către ofertant, astfel: 
 
a. Pentru fiecare dintre cele 3 categorii de riscuri se acordă câte 1 punct pentru: 

- descrierea adecvata a riscului (cu precizarea inclusiv a impactului estimat al acestuia) 
- prezentarea de măsuri concrete de combatere a riscurilor  



 
- adecvarea și eficienta măsurilor propuse pentru combaterea riscurilor 
 
b. pentru durata de organizare a evenimentului de 3 zile lucrătoare se acorda 6 de puncte 
(pentru fiecare zi în plus, punctajul se reduce în mod corespunzător cu câte 1 punct). 

 
 
B2. Relevanta activităților similare raportat la principalele servicii prestate în cursul ultimilor 3 
ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. 
 
Se vor prezenta dovezi ale faptului că în ultimii 3 ani au fost prestate servicii similare de natura 
celor ce fac obiectul achiziției la nivelul unuia sau mai multor contracte (recomandări, procese - 
verbale de recepție sau orice documente relevante care să confirme prestarea de servicii) - 30 
puncte 
 
Punctajul se acorda astfel: 
30 de puncte pentru numărul de contracte de servicii prestate în cursul ultimilor 3 ani astfel: 

a. între 1-3 contracte similare -10 puncte 
b. între 4 - 7 contracte - 20 puncte 
c. între peste 7 contracte - 30 puncte 

 
B3. Accesibilități pentru persoane cu dizabilități, acces parcare. Se va avea în vedere descrierea 
facilităților tehnice și a măsurilor utilizate de operatorul economic în vederea asigurării calității 
serviciilor-15 puncte 
Punctajul se acordă astfel: 
a. accesibilități pentru persoane cu dizabilități (rampe acces, bare de susținere pentru 
deplasarea în interior, lift accesibil pentru fotolii rulante, locuri de parcare pentru persoane cu 
dizabilități) -7 puncte 
 
b. acces la parcare (locuri de parcare pentru participanți) -8 puncte, astfel: 

- locuri de parcare cu gratuitate pentru participanți- 6 puncte 
- locuri de parcare cu plată pentru participanți - 2 puncte 

 
 
9. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII 

Transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării către ofertanți se va realiza in scris, prin 

e-mail. Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul 

de servicii cu achizitorul, iar oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat 

câștigător devine parte integranta a contractului de servicii. 

 



 
10. CONDITII DE PLATA 

Suma prevăzută pentru acoperirea cheltuielilor în cadrul acestui contract de prestare servicii de 

organizare cursuri este 636.655,00 Lei şi se va plăti din bugetul proiectului VERA - Positive 

change through integrated action in turbulent times! care este finanțat prin intermediul 

Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021, în cadrul programului "Justiție", gestionat de 

către Ministerul Justiției din Romania în calitate de Operator de Program. 

 

Precizăm că, în vederea asigurării eligibilității cheltuielilor, prestatorul va factura efectivul 

prestat, în conformitate cu costurile unitare prezentate în oferta, tabelul cu lista de participant 

prezenți efectiv la eveniment și listele cu eventualii participanții beneficiari ai altor servicii în 

cadrul evenimentului. 

 
Astfel, plata serviciilor se face după prestarea serviciilor de organizare a cursurilor, conform 
facturii emise de prestator. Plata facturii se va realiza in funcție de numărul de participanți 
prezenți efectiv la evenimente. 
 
Factura va fi însoțita de următoarele documente: 

 Lista de participare, semnata in original de către participanții la evenimente; 
 Lista participanților ce au beneficiat coffe-brake și masa de prânz; 
 Procesul verbal de recepție a serviciilor semnat de ambele parți. 

 
Documentul va avea la baza factura înregistrata la achizitor și documentele justificative 
solicitate de către achizitor. 
 
Decontarea serviciilor se va face in lei, pe baza facturii in original, însoțite de procesul verbal al 
recepției serviciilor prestate, conform condițiilor contractuale. Plata se face în termen de maxim 
60 zile de la recepția serviciilor, pe baza facturii primite de la prestator. Prețul ofertat se 
menține ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării contractului. 
 
11. MENTIUNI FINALE 
Procedura este valabila chiar in cazul primirii doar a unei singure oferte. 
Toate documentele realizate in cadrul contractului de servicii de organizare evenimente pentru 
cursurile din cadrul proiectului VERA - Pozitive change through integrated action in turbulent 
times!, proiect finantat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în 
cadrul programului „Justiție", gestionat de către Ministerul Justiției din Romania, in calitate de 
Operator de program, (rapoartele, datele, alte materiale produse de prestatorul serviciilor în 
cadrul acestui contract) sunt proprietatea exclusiva a beneficiarului și nu pot fi utilizate de către 
Prestator și/sau terți. 



 
 

ANEXE 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI 

 
 

Către .............................................................................. (denumirea achizitorului și adresa 
completă) 
 
 

Ca urmare a Anunțului de participare la procedura simplificata proprie, publicat pe site-ul 

organizației sub nr ................. /din data de .............................................................. , prin care 

suntem invitați sa prezentam oferta in vederea atribuirii contractului de  .......... , prin prezenta,

 ..........................  (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele: 

 a. documentele de calificare; 

 b. oferta tehnica; 

 c. oferta financiara; 

 d. declarația privind însușirea clauzelor contractuale. 

Persoana de contact: 

Nume: 
Calitate: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Data completării:  
Operator economic, (semnătura autorizată) 

Formular 1 



  
 

INFORMAJII GENERALE 
 
 

Denumirea/ numele operatorului economic: 

Codul fiscal: 

Adresa sediului central: 

telefon: 

e-mail: 

Cont nr ................................................. deschis la .............................  

Certificatul de înmatriculare/înregistrare: 

(numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare) 

Obiectul de activitate (care corespunde obiectului achiziției): (în conformitate cu prevederile din 

actul constitutiv) 

Reprezentant legal/reprezentant împuternicit: 

nume: 

tel.: 

e-mail: 

 

 

 

 

 

Data completării: .......................  

Operator economic, (semnătura autorizată) 

 
  



  
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
 
Către .................................................................. (denumirea achizitorului si adresa completa) 
Domnilor, 
 
1. Examinând documentația de atribuire pentru elaborarea prezentarea ofertei, subsemnatul, 
reprezentant ai ofertantului    (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile cuprinse in documentația mai sus menționata, să prestăm  
 
Servicii de organizare evenimente pentru suma de  .....................................................................  lei 
(suma in litere in cifre), care include taxa pe valoarea adăugată in valoare de ..........................  lei.  
 
Anexam oferta tehnica și financiara pentru serviciile pe care le vom furniza. 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita câștigătoare, sa prestam 
serviciile la cererea achizitorului, conform documentației de atribuire. 
 
3. Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pana la data de   
(ziua/ tuna/ anul) ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4. Pana la încheierea $i semnarea contractului de achiziție publice, aceasta oferta, împreuna 
cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita 
câștigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
 
5. Înțelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut pre| sau orice alta 
oferta pe care o puteți primi. 
 
Data   

  (nume și prenume) 
     (semnătura) 

 
in calitate de  ____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru și in numele 

____________________________________(denumirea operatorului economic)  
 
  



  
ANEXA 

Operator economic ..............................  

 

 

OFERTA TEHNICA 

 

 

 ________________________ înregistrata la Reg. Com. / Reg. Asoc. sub nr. 

____________________, Cod Fiscal     cu sediul in  str______________ , nr_______

 , sector/ județ   ________ reprezentata prin____________________ , in calitate 

de reprezentant legal, transmite prezenta oferta tehnica pentru participarea la procedura 

competitiva de achiziție a serviciilor de organizare evenimente, conform specificațiilor tehnice 

pentru proiectul VERA - Positive change through integrated action in turbulent times!, proiect 

finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, in cadrul programului Justiție, 

gestionat de către Ministerul Justiției din Romania in calitate de Operator de Program. 

 

 

1. DURATA DE ORGANIZARE A EVENIMENTELOR (în număr de zile lucrătoare) 
 
2. EXPERINȚĂ ÎN ACTIVITĂȚI SIMILARE – raportat la principalele servicii din prezenta ofertă, 
activități prestate de ofertant în cursul ultimilor 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a 
beneficiarilor publici sau privați2 .  
 
3. ACCESIBILITĂȚI – accesibilități oferite pentru persoanele cu dizabilități, acces parcare3 
 
  

                                                      
2
 Se vor prezenta dovezi ale faptului ca in ultimii 3 ani au fost prestate servicii similare de natura celor ce fac obiectul 

achizitiei la nivelul unuia sau mai multor contracte (recomandari, procese - verbale de receptie sau orice documente 
relevante care sa confirme prestarea de servicii) 
 
3
 Se va avea in vedere descrierea facilitatilor tehnice și a masurilor utilizate de operatorul economic in vederea de 

accesibilitati pentru persoane cu dizabilitati (rampe acces, bare de susținere pentru deplasarea in interior, lift accesibil 

pentru fotolii rulante, locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati) și acces la parcare (locuri de parcare pentru 

participant) 

 



  
 
4. RISCURI - riscuri in implementarea contractului si masuri pentru diminuarea efectelor sau 
eliminarea acestora 
 
 
 
5. LISTA SERVICIILOR OFERTATE 
 
 

Nr. Denumire serviciu U.M Cantitate Specificații 
tehnice minime 
și obligatorii 
solicitate 

Specificații 
tehnice 
minime și 
obligatorii 
ofertate 

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
Data   

  (nume prenume)  
 

  (semnătura) 
 

in calitate de  , legal autorizat sa semnez oferta pentru și in 
numele 

 
_________________________________________(denumirea operatorului economic



  
 
 
Operator economic ..............................  

 
FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA 

 

 
Examinând documentele achiziției, subsemnatul, reprezentant al ............ , declar ca ne oferim 
ca, Tn conformitate cu prevederile cerințele cuprinse in documentația de atribuire, sa prestam 
 ....................... pentru suma totală de ................. lei (suma in cifre ............... ) la care se adaugă taxa 
 .......................  pe valoarea adăugată in valoare delei. 
 
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita câștigătoare, sa începem prestarea 
serviciilor imediat după semnarea contractului sa terminam prestarea serviciilor in conformitate 
cu cerințele cuprinse in Caietul de sarcini. 
 
Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o durata de .... zile, (durata in litere și în 
cifre), respectiv pana la data de ........... și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi 
acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
Pana la încheierea contractului de achiziție, aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa 
de Dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor constitui un contract 
angajant intre noi. 
 
Înțelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice oferta 
primita. 
 
Data   

  (nume prenume)  
 

  (semnătura) 
 

in calitate de  , legal autorizat sa semnez oferta pentru și in 
numele 

 
_________________________________________(denumirea operatorului economic

Către  ...................................................................................  (denumirea achizitor și adresa completa) 



                
 
 

OFERTA FINANCIARA 
 
 
 
 

Nr. DENUMIRE 
SERVICIU 

UNITATE CANTITATE Preț unitar cu 
TVA 

Preț total cu 
TVA 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

TOTAL   

 
 
 
 
 
 
Data   

  (nume prenume)  
 

  (semnătura) 
 

in calitate de  , legal autorizat sa semnez oferta pentru și in 
numele 

 
_________________________________________(denumirea operatorului economic
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Formular 2 - Declarație privind conflictul de interese 
 
 

DECLARAȚIE 
 

referitor la respectarea prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 
fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgent a 
Guvernului nr. 66/2011 
 
 
1. Subsemnatul ................................. , în calitate de reprezentant legal al ....................... , 
care va participa la procedura competitivă de achiziție având ca obiect prestarea de 
servicii organizare evenimente, conform specificațiilor tehnice pentru proiectul VERA - 
Positive change through integrated action in turbulent times!, organizată de CFCECAS în 
calitate de achizitor, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din 
procedura de achiziție și sub sancțiunea prevăzută în cazul falsului în declară", așa cum 
este acesta definit la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările și completările ulterioare, următoarele: 
 
Ofertantul nu se încadrează în ipotezele descrise la art. 13 și 14 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 
publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
142/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 din 
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 
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De asemenea, declar că am luat cunoștință de obligația pe care o am de a notifica în scris 
Achizitorul de îndată ce a pare o situate de conflict de interese pe perioada derulării 
procedurii de achiziție și de a lua măsuri pentru înlăturarea situației respective, în 
conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011. 
 
2. Subsemnatul reprezentant legali al ofertantului    declar că voi informa 
imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe 
parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul 
în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție 
publică. 
 
3. De asemenea, declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte in fiecare 
detaliu înțeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificării și confirmării 
declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații 
suplimentare. 
 
Înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conform cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații. 
 
Data completării 
 ...........................  
 
 

Ofertant 
 .................................................. 

(Nume, prenume, semnătura, ștampila) 
 

 
 
 
 
Nota : se va completa și de cat re ofertantul asociat, subcontractant sau te_ susținător 
(dacă este 
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Formular 3 
 

DECLARAȚIE 
 
PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUAJIILE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 
 
 
Subsemnatul ......... , reprezentant împuternicit al (denumirea/numele și sediul/adresa 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din 
procesul de realizare a achiziției sub sancțiunile aplicabile faptei de fals in declarații, ca 
nu mă aflu in situația prevăzută la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei 
instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 
 

a. constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările completările ulterioare sau de 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in care respectivul 
operator economic a fost condamnat; 

b. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289 ■ 294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de 
corupție, prevăzute de art. 10 -13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările 
ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului in 
care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de 
art. 18"1 -18"5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare 
sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 

d. acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 și art. 37 • 38 din Legea nr. 535/2004 
privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările 
ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în 
care respectivul operator economic a fost condamnat; 

e. spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea 
și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor masuri de 
prevenire și combatere a finanțării  terorismului, republicata, cu modificările 
ulterioare sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 
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535/2004, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 

f. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din 
Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 

g. frauda, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 

 
 
Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte, în fiecare detaliu 
și înțeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 326 - Falsul în Declarații din 
Codul Penal privind: 
 
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 
in art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea, în vederea 
producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 
legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se 
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 
 
Data   

  (nume prenume) 
  (semnătura) 

în calitate de  , legal autorizat sa semnez oferta pentru și în numele 
 
 
Notă : se va completa de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător 
(daca este cazul) 
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Formular 4 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND NEÎNCADRAREAÎN SITUAJIA PREVÂZUTÂ LA ART. 165 DIN LEGEA98/2016 

 
 
Subsemnatul ........................ , reprezentant împuternicit al ................. (denumirea/numele 
și sediul/ adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 
excluderii din procesul de realizare a achiziției și sub sancțiunile aplicabile faptei de fa Is 
în declarații, că nu mă încadrez în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 165 alin. (1) 
din Legea nr. 98/2016, respectiv: nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, 
taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, lucru stabilit printr-o hotărâre 
judecătorească sau decizie administrativă, având caracter definitiv și obligatoriu, în 
conformitate cu legea statului în care operatorul economic este înființat. 
 
 
Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 Falsul în Declarații din 
Codul penal privind declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane 
dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară 
activitatea, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea 
acelei consecinței, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
 
 
Data   

  (nume prenume) 
  (semnătura) 

în calitate de  , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
 
 
Notă : se va completa de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător 
(daca este cazul) 
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Formular 5 
DECLARAJIE 

PRIVIND NEINCADRAREAIN SITUAJIILE PREVAZUTE LA ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 
 
 
Subsemnatul ..................... , reprezentant împuternicit al  ........................  (denumirea/ 
numele sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancțiunea excluderii din procesul de realizare a achiziției și sub sancțiunile aplicabile 
faptei de fals în declarații, ca nu mă încadrez in niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 
167 alin. (1) lit. a) - i) din Legea 98/2016, respectiv: 
 

a. nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b. nu mă aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara 

sau in încetarea activității, cu excepția alin. (2) al art. 167 din Legea nr. 98/2016; 
c. nu am comis o abatere profesionala grava, care pune in discuție integritatea; 
d. nu am încheiat cu alți operatori economici, acorduri care vizează denaturarea 

concurentei, in cadrul sau Tn legătura cu achiziția in cauza; 
e. nu mă aflu într-o situate de conflict de interese, in cadrul sau in legătura cu 

achiziția in cauza; 
f. nu am participat anterior la pregătirea procesului de realizare a achiziției, de 

natura sa conducă la o distorsionare a concurentei; 
g. nu mi-am încălcat, in mod grav sau repetat, obligațiile principale ce-mi reveneau 

in cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale 
sau al unui contract de concesiune, încheiate anterior, încălcări care sa fi dus la 
încetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 
sancțiuni comparabile. 

h. nu mă fac vinovat de declarații false in conținutul informațiilor transmise la 
solicitarea autorității contractante in scopul verificării absentei motivelor de 
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, am prezentat 
aceste informații solicitate sau sunt în măsura sa prezint documentele 
justificative solicitate; 

i. nu am încercat sa influențez in mod nelegal procesul decizional al autorității 
contractante, sa obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje 
nejustificate in cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijenta 
informații eronate care pot avea o influența semnificativa asupra deciziilor 
autorității contractante privind excluderea mea din procedura de atribuire, 
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selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru . 
 
Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 326 - Falsul in Declarații din 
Codul penal privind: 
 
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 
in art. 175 sau unei unității in care aceasta își desfășoară activitatea, in vederea 
producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 
legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se 
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 
 
 
 
Data   

  (nume prenume) 
  (semnătura) 

în calitate de  , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
 
 
Notă : se va completa de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător 
(daca este cazul) 
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Formular 6 

 
 

DECLARAJIE 
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la 

art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
 
 
Subsemnatul(a) ............................  [se înserează numele operatorului economic- 
persoana juridică, în calitate de ofertant/candidat/concurent/terț 
susținător/subcontractant la procedura de  .........  [se menționează procedural pentru 
achiziția ........................................ de 
 ............................................... [se înserează, după caz, denumirea produsului, serviciului 
sau lucrării și codul CPV], la data de [se înserează data], organizată de  [se 
înserează numele autorității contractante], declar pe proprie răspundere că nu sunt in 
situațiile prevăzute la art. 60 lit.d si e din Legea nr.98/2016: 
 
 
ART. 60 
 
Ofertantul individual/ Candidatul/ Ofertantul asociat/Subcontractantul propus/ terțul 
susținător care are membri în cadrul consiliului de administrate consiliului de 
administrației organului de conducere sau de supervizare și / sau are acționari ori 
asocial semnificativi persoane care sunt soț / soție, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se afla în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul 
autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura 
de atribuire, ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/ soție, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relații comerciale cu persoane de 
decizie în cadrul achizitorului sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în 
procedura de atribuire, este exclus din procedura de atribuire. 
 
Persoanele din cadrul la care se raportează respectarea prevederilor art. 60 pentru 
prezenta procedura, sunt următoarele : 
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1. ...... 
2 ..........  
3 ...........  
 
Nota: prin acționa ar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercita drepturi 
aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau ii 
conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. 
Înțeleg ca in cazul în care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații. 
 
Data   

  (nume prenume) 
  (semnătura) 

în calitate de  , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
 
 
Notă : se va completa de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător 
(daca este cazul) 
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Formular 7 

 
DECLARAJIE 

PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAJIILOR REFERITOARE LA 
CONDIJIILE DE MUNCA SI PROTECJIA MUNCĂ 

 
Subsemnat(ul)/a  ........................  (nume și prenume in clar a persoanei autorizate) 
reprezentant legal al  .................. (denumirea ofertantului), participant la procedura de 
achiziție a contractului pentru achiziția de  ................. , declar pe propria răspundere, sub 
sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații, următoarele: 
 

 la întocmirea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de munca și 
de protecția muncii; 

 pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta regulile obligatorii referitoare la 
condițiile de munca și de protecția muncii, in vigoare la nivel național, pentru tot 
personalul angajat in execuția contractului. 

 
 
Data completării___________________ 
 
Ofertant _______________________________ 
 
Semnătura autorizată ______________________ 
 
 
 
 
 
 


