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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” 

Titlul proiectului: PROFESORUL - CREATOR DE SOFT EDUCAŢIONAL 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI  

 
Pentru achizitia de  „Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru, servicii de 

organizare evenimente pentru conferinta participantilor la programul de formare si pentru 
concursul national de proiecte realizate in anul III de implementare al proiectului strategic 

“Profesorul - creator de soft educational”, finantat din fonduri structurale obtinute prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de 

Interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” finantat 
din fonduri structurale obtinute prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane, Domeniul Major de Interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în 
educaţie şi formare profesională” 

 
 

Cod CPV 55100000-1: Servicii hoteliere; 
Cod CPV 55300000-3: Servicii de restaurant şi de servire a mâncării 

Cod CPV 79952000-2: Servicii pentru evenimente 
CPV 70310000-7 Servicii de inchiriere sali 

 
 

 

 

APROBAT 
 

Irina SOCOL 
Presedinte si Director General 
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

SECŢIUNEA I: ACHIZITOR  

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială: SIVECO Romania SA 

Adresă:   Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, 

sector 1, cod poştal 013685 

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 

013685,  

Ţara: Romania 

Punct(e) de contact:  Şoseaua Bucureşti - 

Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, 

Corp Cladire C4, sector 1, în atenţia 

George Petrisor  

Telefon:  

E-mail: george.petrisor@siveco.ro  Fax:  

Adresa de internet (dacă este cazul): www.siveco.ro  

 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 

 Punctul de contact menţionat anterior 

 

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare pot fi obţinute la: 

 Punctul de contact menţionat anterior 

 

Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: 

 Punctul de contact menţionat anterior 

 

 

I.2) TIPUL ACHIZITORULUI  ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 
PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau 

federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale 

ale acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

mailto:george.petrisor@siveco.ro�
http://www.siveco.ro/�
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□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie 

europeană 

 Altele (precizaţi): (Persoana juridica româna de 

drept privat. 

□ Afaceri economice şi financiare 

□ Sănătate 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 

□ Educaţie 

  altele: Activitaţi de realizare a soft-

ului la comanda 

 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului   de catre achizitor:  
„Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru, servicii de organizare evenimente pentru 

conferinta participantilor la programul de formare si pentru concursul national de proiecte 

realizate in anul III de implementare al proiectului strategic “Profesorul - creator de soft 

educational”, finantat din fonduri structurale obtinute prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor 

umane în educaţie şi formare profesională” 

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau 
de prestare a serviciilor 

a) Lucrări                                   
□ 

B) Produse                                
□ 

c) Servicii                                      
 

Executare                                 

□ 

Proiectare şi executare              

□ 

Executarea, prin orice               

□ 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor 

specificate de achizitor 

Cumpărare                                 

□ 

Leasing                                      

□ 

Închiriere                                   

□ 

Închiriere cu opţiune de             

□ 

cumpărare 

O combinaţie între acestea         

□ 

Categoria serviciilor:              

 □ 2A 

 2B  
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Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

Regiunea centru  - un oras 

resedinta de judet  

II.1.3) Procedura implică 
Un contract de prestari servicii                                                                  

 

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a contractului: 
Valoarea totala estimată fără TVA:  310.750 lei fara TVA 

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

„Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru, servicii de organizare evenimente pentru 

conferinta participantilor la programul de formare si pentru concursul national de proiecte 

realizate in anul III de implementare al proiectului,strategic “Profesorul - creator de soft 

educational”, finantat din fonduri structurale obtinute prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor 

umane în educaţie şi formare profesională” 

Serviciile solicitate de Achizitor sunt descrise in Caietul de Sarcini. 

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal Cod CPV 55100000-1: Servicii 
hoteliere; 
Cod CPV 55300000-3: Servicii de 
restaurant şi de servire a mâncării 
Cod CPV 79952000-2: Servicii pentru 
evenimente 
Cod CPV 70310000-7 Servicii de 
inchiriere sali 

 

 

II.2) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: 2 

 

II.3) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                            
da □ nu  

 

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
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III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 
III.1.1.a) Garantie de participare                    da  nu □ 
Se solicita garantie de participare pentru participarea la achizitie  eliberata in numele 
ofertantului, si emisa de catre o societate bancara sau de o societate asigurari in favoarea 
achizitorului in cuantum de 6.215 lei. 
 
Pentru ofertantii care constituie garantia de participare in alta moneda, se va lua in considerare 
cursul de schimb leu/moneda nationala respectiva aplicabil la data constituirii garantiei. 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de 
valabilitate a ofertei, respectiv (60) de zile calculate de la data-limită stabilită pentru depunerea 
ofertelor. 
Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita 
de traducerea autorizata si legalizata in limba romana, in original.  
Garantia de participare se constituie conform art 86 din HG. 925/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: 
 FIE prin virament bancar in contul: RO47BRDE410SV59712074100 deschis la BRD 

Sucursala Militari 
In acest caz, Ordinul de Plata, cu viza bancii emitente, va fi prezentat in original sau in copie. Este 
obligatoriu ca ofertantul sa realizeze viramentul bancar in timp util, luand in calcul, daca este cazul, 
si durata transferurilor interbancare, astfel incat la data si ora deschiderii ofertelor, Achizitorul sa 
poata confirma existenta sumei aferente garantiei de participare solicitata prin Documentatia de 
Atribuire in contul sau.  
 FIE prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de 

o societate de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul, forma si avand perioada 
de valabilitate solicitata in prezenta Documentatie, precum si in conformitate cu modelul 
prezentat in Sectiunea  „Formulare” - „Formularul nr. 3 „Scrisoare de garantie pentru 
participare cu oferta la procedura de achizitie”.  

În toate cazurile dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu 
la data şi ora deschiderii ofertelor.  
 
Garantia trebuie sa fie irevocabila.  
Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa:  

a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu 
contractul garantat; sau  

b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate.  

In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, scrisoarea de 
garantie va fi solicitata de unul dintre membri in numele asocierii si este obligatorie completarea in 
continutul garantiei de participare la sectiunea „ofertant – denumire/numele” a numelui Asocierii cu 
nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.  
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Achizitorul are dreptul de a retine garantia de participare in conditiile art. 87 din HG 925/2006, 
ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre 
urmatoarele situatii :  
a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;  
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantie de buna executie in perioada de 
valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului.  
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-
cadru in perioada de valabilitate a ofertei.  
 
Atentie!  
OBLIGATORIU: Garantia de participare va fi prezentata separat intr-un plic sigilat, nefiind 
inclusa in coletul sigilat ce contine oferta şi documentele de calificare, şi se ataseaza la 
coletul sigilat;  

− Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma şi si avand 
perioada de valabilitate solicitate in prezenta Documentatie vor fi respinse in cadrul sedintei 
de deschidere a ofertelor.  

− Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 
privind stimularea infiintarii şi dezvoltarii intreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificarile şi 
completarile ulterioare) beneficiaza de reducere de 50% din valoarea garantiei de participare 
(pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune Declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria IMM , conform  prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile şi 
completarile ulterioare)  

− Sunt considerati ofertanti tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii asocierii detin 
calitatea de IMM.  

III.1.1.b) Garantie de bună executie               da  nu □ 
Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia achizitorului  o garantie de buna 
executie a contractului in cuantum de 10% din pretul contractului fara TVA, completata conform 
Formularul nr. 18„  Scrisoare de garantie de buna executie” din Sectiunea Formulare, al prezentei 
Documentatii.  

Garanţia de bună execuţie se va prezenta Achzitorului  în termen de cel mult 15 zile de la 
semnarea contractului.  
Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile 
legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract.  
Scrisoarea de garantie de buna executie se prezinta in original.  
Nota:  
Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin O.G. 
nr. 27 /2006) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de buna executie vor depune 
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM, conform prevederilor Legii nr. 
346/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.  
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 
Contractul de prestarii servicii este finantat din fonduri structurale obtinute prin Programul 
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Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Interventie 1.3 
„Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” proiectul « Profesorul - creator 
de soft educational” POSDRU/57/1.3/S/34533, 
Plata contravalorii serviciilor prestate se va efectua in conformitate cu prevederile Contractului de 
prestari servicii. 
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 
contractul (după caz) 
Asociere potrivit art. 44 din OUG 34/2006. 
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale                      da □ nu 
III.1.5. Legislatia aplicabilă 
  
a) Ordonanta de urgentă 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 modificarile si completarile ulterioare 
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice i a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare 
c) Ordinul ANRMAP nr. 314/2010, privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii 
cu ofertă independentă; 
d) Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie; 
e) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora. 
f) Orice alte reglementări naţionale şi europene incidente. 
g) Reglementarile legislative in domeniul achizitiilor publice se regasesc la adresa www.anrmap.ro. 

 

 

 

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

• Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la punctele III.2.1 – 
III.2.2, III2.3 din prezenta Documentatie, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, 
declaratii pe proprie raspundere semnate de reprezentantul sau legal sau imputernicit, 
prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate 
in prezenta Documentatie  

• In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa 
confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a 
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma 
indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea Achizitorului o 
solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.  
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• Documentele ofertei vor fi semnate de reprezentantul legal sau imputernicit al 
operatorului economic, cu prezentarea imputernicirii special acordate; 
• Documentele emise de autoritati vor fi prezentate in original, copie legalizata sau 
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba 
decat limba romana vor fi transmise in in limba de origine in copie certificata „conform 
cu originalul” si vor fi insotite de traducerea legalizata si autorizata, prezentata in 
original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul; 

• Documentele emise de ofertant vor fi prezentate in original. 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici 

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. 
Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, Achizitorul 
poate solicita informatii direct de la autoritatile competente  
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 
(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea 
respectării cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1 
Declaraţie privind neincadrarea in 
prevederile art. 180 din OUG 34/2006  
Solicitat   
Nesolicitat □ 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 4 „Declaratie 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 
din OUG 34/2006, in original. (Daca este cazul acest 
formular va fi prezentat si de catre tertul sustinator) 

Cerinta nr. 2 
Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din OUG nr. 
34/2006 si documente  
privind indeplinirea obligatiilor 
exigibile de plata  
 
Solicitat   
Nesolicitat □ 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 5 „Declaratie 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din 
OUG. 34/2006, in original.  
 

Cerinta nr. 3 
Declaraţie privind calitatea de 
participant la procedura 
Solicitat   
Nesolicitat □ 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 6 „Declaratie 
privind calitatea de participant la procedura”, in original.  
 

Cerinta nr. 4 
Certificat privind participare la 
procedura cu respectarea regulilor de 
concurenta 
Solicitat   
Nesolicitat □ 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 7 „Certificat de 
participare la licitaţie cu ofertă independentă”, in 
original. 
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Cerinta nr. 5 
Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art. 691 din OUG 34/2006 
Solicitat   
Nesolicitat □ 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 8 „Declaratie 
privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 
34/2006”, in original 
Acest formular va fi prezentat si de catre subcontractant 
si tertul sustinator, daca este cazul. 

Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului 
în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea 
procedurii de atribuire sunt: 

Nume/Prenume Functie 

Irina SOCOL Presedinte si Director 
General 

Alexandru Mihail 
RADASANU 

Vicepresedinte Cercetare 
si Dezvoltare 

Doina Mihaela BINIG Vicepresedinte Strategie 

Daniela BICHIR Vicepresedinte Calitate si 
Resurse Umane 

Florian-Gabriel ILIA Vicepresedinte 

Bogdan CIUNGRADI Vicepresedinte Financiar 

Aurora-Ecaterina 
CRUSTI 

Vicepresedinte Adjunct 
Divizia Comerciala 

Adelina PREDESCU Consilier juridic 

Alexandra TANASE Consilier CEO 

Diana SPINCIU Expert achizitii 

George PETRIŞOR Manager de Proiect 

Camelia MOCANU Responsabil financiar 

Emil DRAGOMIRESCU Manager de Program 

Razvan CODREANU Consilier juridic 

Andy TICMEANU Manager Adjunct de 
Program 

 

Cerinta nr. 6 
Declaratie de respectare a OUG 
66/2011 privind conflictul de interese 
in cadrul  procedurilor de achizitie  

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 9 „Declaratie de 
respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese 
in cadrul  procedurilor de achizitie”, in original 
Acest formular va fi prezentat si de catre subcontractant 
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Solicitat   
Nesolicitat □ 

si tertul sustinator, daca este cazul 

Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului 
în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea 
procedurii de atribuire sunt: 

Nume/Prenume Functie 

Irina SOCOL Presedinte si Director 
General 

Alexandru Mihail 
RADASANU 

Vicepresedinte Cercetare 
si Dezvoltare 

Doina Mihaela BINIG Vicepresedinte Strategie 

Daniela BICHIR Vicepresedinte Calitate si 
Resurse Umane 

Florian-Gabriel ILIA Vicepresedinte 

Bogdan CIUNGRADI Vicepresedinte Financiar 

Aurora-Ecaterina 
CRUSTI 

Vicepresedinte Adjunct 
Divizia Comerciala 

Adelina PREDESCU Consilier juridic 

Alexandra TANASE Consilier CEO 

Diana SPINCIU Expert achizitii 

George PETRIŞOR  Manager de Proiect 

Camelia MOCANU Responsabil financiar 

Emil DRAGOMIRESCU Manager de Program 

Razvan CODREANU Consilier juridic 

Andy TICMEANU Manager Adjunct de 
Program 

 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. 
Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, Achizitorul 
poate solicita informatii direct de la autoritatile competente 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) 
necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea 
respectării cerinţelor menţionate: 
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Persoane juridice/fizice romane 
Solicitat   
Nesolicitat □ 

Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: 
1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă tribunalul in a carui raza 
teritoriala isi are sediul ofertantul, emis cu cel mult 30 
de zile înainte de data deschiderii ofertelor, din care 
sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in 
codul CAEN din certificatul constatator; Documentul 
se va prezenta in original sau copie legalizata  
 

Persoane juridice/fizice straine 
Solicitat   
Nesolicitat □ 

Ofertantul va prezenta documente care dovedesc o 
formă de înregistrare in conformitate cu prevederile 
legale din tara in care ofertantul este rezident. 
 

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.  
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si 
financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului  
In cazul unui angajament de sustinere din partea unui tert, pentru demonstrarea indeplinirii 
cerintelor menţionate se vor lua in considerare fie resursele ofertantului/cumulul resurselor 
membrilor grupului de operatori economici (asociere) ori cele ale tertului sustinator atunci cand 
sustinerea este acordata pentru capacitatea economica si financiara 
 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după 
caz): 
Informatii privind capacitatea economico-
financiara 
Persoane juridice/fizice romane 
Solicitat   
Nesolicitat □ 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru 
evaluarea respectării cerinţelor menţionate: 
Ofertantul va prezenta informatii si documente 
privind Cifra de afaceri si inregistrarea la 
organele fiscale competente 

Cerinta nr. 1 
Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 
ani (2009, 2010, 2011) sa fie de min. 620.000 
lei: 
-  

Ofertantul va prezenta:  
Formularul nr. 10 „Fisa informatii generale”, 
in original.  
Valorile vor fi exprimate în EURO şi în Lei, la 
cursul mediu anual Lei/Euro afişat de Banca 
Naţionala a României (BNR). pentru anul 
respectiv: 2009 – 4,2373; 2010 – 4,2099; 2011 
– 4,2379. Ofertantii care trebuie sa efectueze 
conversia altor monede decat Euro in Lei, vor 
utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de 
catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii 
2009, 2010 si 2011. 
Ofertanţii care trebuie sa efectueze conversia 
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altor monede decât Euro sau Lei vor utiliza 
ratele de schimb medii anuale stabilite de catre 
Banca Naţionala a ţarii în care sunt înregistraţi, 
specificând ratele de schimb utilizate. 
În cazul unei asocieri de operatori economici, 
fiecare asociat este obligat sa prezinte acest 
formular, iar cerinta minima se va considera 
indeplinita in mod cumulative. 
In conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor 
mici si mijlocii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, IMM-urile pot beneficia de reducerea 
cu 50% a valorii cifrei de afaceri prin 
prezentarea documentelor justificative 
corespunzatoare. Pentru demonstrarea 
incadrarii in categoria Intreprinderilor mici si 
mijlocii ofertantul va prezenta in mod obligatoriu 
declaratia pe propria raspundere a 
reprezentantului/ reprezentantilor legal/legali 
al/ai intreprinderii interesate privind incadrarea 
in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. 
Declaratia pe propria raspundere privind 
incadrarea in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii va fi completata conform modelului 
prevazut in Anexa nr.1 din Legea 
346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si 
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Informatii privind capacitatea economico-
financiara 
Persoane juridice/ fizice străine 
Solicitat   

Nesolicitat □ 

Ofertantul va prezenta informatii si documente 
privind Cifra de afaceri si inregistrarea la 
organele fiscale competente, conform cerintelor 
de mai sus. 
Ofertantul va prezenta documentele mentionate 
la pct. anterior. 
In cazul in care in tara de origine sau in tara in 
care este stabilit operatorul economic nu se 
emit astfel de documente sau acestea nu 
vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o 
declaratie autentica data in fata unui notar, a 
unei autoritati administrative sau judiciare ori a 
unei asociatii profesionale care are competente 
in acest sens. 
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Atentie!  
Daca Ofertantul prezinta initial o declaratie pe propria raspundere prin care confirma indeplinirea 
criteriilor de calificare, acesta are obligatia de a mentiona daca indeplinirea criteriilor este realizata 
prin sustinerea acordata de catre un tert, in acest caz Ofertantul va indica numele/denumirea 
tertului sustinator, precum, si a datelor de indentificare ale acestuia.  
III.2.3) Capacitatea tehnica si profesionala 
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia capacitatea tehnica 
si profesionala  se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 
In cazul unui angajament de sustinere din partea unui tert, pentru demonstrarea indeplinirii 
cerintelor se vor lua in considerare fie resursele ofertantului/cumulul resurselor membrilor grupului 
de operatori economici (asociere) ori cele ale tertului sustinator atunci cand sustinerea este 
acordata pentru capacitatea tehnica si profesionala 
 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectării cerintelor mentionate  

 

 

Modalitatea de îndeplinire 

Cerinta nr. 1 
• Ofertantul va prezenta o lista a principalelor 

prestari realizate in ultimii 3 ani.  
• Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a 

prestat/presteaza in ultimii 3 ani  servicii in 
cadrul unui contract  de servicii de organizare 
evenimente, cazare, masa si inchiriere sali in 
care participarea ofertantului sa fi fost in valoare 
de: min. 310.000 lei 

 
 

Modalitatea de îndeplinire 

Ofertantul va prezenta: 
• Formularul nr.11, „Lista 

principalelor prestari de servicii in 
ultimii 3 ani” in original continand, 
valori, perioade de prestare, 
beneficiari. 

• Formularul 12 – Fişa de 
experienţa similara - în original, 
ştampilat şi semnat.  

Formularul 12 va fi insotit de: 
Documente/informatii relevante din 
contracte/procese-verbale de 
receptie/recomandari/documente 
constatatoare  sau orice alte documente 
echivalente contrasemnate de către 
Achizitor/clientul privat.din care sa 
rezulte indeplinirea Cerintei nr. 1. 
 

Documentele se vor prezenta in copie 

certificata „conform cu originalul” si cu 

traducere autorizata in original, copie 

legalizata sau copie certificata „conform 
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cu originalul”, daca este cazul. 

 
Pentru indeplinirea cerintei se accepta: 
- servicii recepţionate parţial;  
- servicii recepţionate la sfârşitul 

prestării (sfârşitul prestării nu 
presupune expirarea perioadei de 
garanţie). 

Pentru determinarea perioadei „ultimii 3 

ani” se va avea in vedere data limita 

pentru depunerea ofertelor.  

Cerinta nr. 2 
Ofertantul dispune,  de o echipa de proiect formata din: 

1. Expert in coordonarea managemetului 
evenimentelor 

cu urmatoarea calificare;  

 - Studii superioare 

- Minim 3 ani experienta generala in organizarea de 

evenimente  

- Experienta profesionala in calitate de  Expert in 

coordonarea managemetului evenimentelor intr-un 

contract ce a avut ca obiect organizarea de evenimente 

; 

2. 2 Asistenti in relatii publice si comunicare  

cu urmatoarea calificare;  

 

- Studii medii  

- Minim 3 ani experienta generala in activitatea de 

secretariat, comunicare  si relatii cu publicul  

- Experienta profesionala in calitate de  asistent in 

relatii publice si comunicare  intr-un contract ce a avut 

ca obiect organizarea de evenimente ; 

 

 

Modalitatea de îndeplinire 

Ofertantul va prezenta: 
- Formularul nr. 13, „Lista personalului 

implicat in indeplinirea contractului”, in 
original; 

- CV-urile membrilor echipei de proiect, 
in original, din care sa rezulte 
indeplinirea cerintei solicitate;  CV-
urile vor fi intocmite conform Anexei la 
Formularul nr. 13; 

CV urile vor fi insotite de:  

a)  documente privind studiile 

superioare, pregatirea 

profesionala si calificarea, 

mentionate in CV 

b) documente care sa ateste 

experienta si vechimea. 

Documentele se vor prezenta in copie 

certificata „conform cu originalul” si cu 

traducere autorizata in original, copie 

legalizata sau copie certificata „conform 

cu originalul”, daca este cazul. 

 In cazul in care contractele/proiectele prezentate au fost derulate in asociere, in Formularul nr. 
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11 „Lista principalelor prestari de servicii  in ultimii 3 ani”, se va completa cu valoarea din 
contract ce a revenit ofertantului.  

 Pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2009, 2010, 2011). 
Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru 
transformarea Euro in lei, publicate pe site-ul www.bnr.ro. 

Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru 
îndeplinirea contractului, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între 
ofertant şi persoana respectivă, in conditiile art. 190 din OUG 34/2006 si ale art. 111 din HG 
925/2006. 
Atentie!  
Daca Ofertantul prezinta initial o declaratie pe propria raspundere prin care confirma indeplinirea 

criteriilor de calificare, acesta are obligatia de a mentiona daca indeplinirea criteriilor este realizata 

prin sustinerea acordata de catre un tert, in acest caz Ofertantul va indica numele/denumirea 

tertului sustinator, precum, si a datelor de indentificare ale acestuia. 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                                         da 

□ nu  

III.2.5). Informatii privind subcontractantii 
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii  

În cazul în care 

ofertantul intentioneaza 

sa subcontracteze o 

parte din contractul 

respectiv, acesta are 

obligaţia de a prezenta o 

lista cu subcontractantii 

si de a preciza 

partea/părţile din 

contract pe care 

urmează să le 

subcontracteze, 

procentul pe care-l 

subcontracteaza, 

precum şi datele de 

recunoaştere ale 

subcontractanţilor 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 14  „Lista subcontractantilor” in 

original 

Ofertantul va prezenta Anexa la formularul nr 14 „Acord de 

subcontractare” in original,” 

http://www.bnr.ro/�
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propuşi. 

III.2.6. Informatii privind asocierea 

Mai multi operatori 

economici au dreptul de 

a se asocia cu scopul de 

a depune oferta 

comuna.  

In caz de asociere, ofertantul va prezenta Formularul nr. 15„„Lista 

asociatilor” in original 

Ofertantul va prezenta Anexa la formularul nr 15 „Acordul de asociere 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului” in 

original. 

 In cazul in care ofertantii asociatii vor fi declarati castigatorii ofertei, 

acestia  au obligati sa prezinte acordul de asociere in forma legalizata. 

Atentie!  
Art. 46 din OUG 34/2006:  
„(1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă conform 
prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul 
ca în cadrul aceleiaşi proceduri:  
a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea 
excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;  
b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant 
asociat. 
2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar 
numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. În 
acest sens, operatorul economic are obligaţia de a include în oferta sa lista cuprinzând 
întreprinderile afiliate, în măsura în care acestea există.  
(3) În sensul prevederilor alin. (2), prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept:  
a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; 
sau  
b) care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau  
c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt 

subiect de drept.” 

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1) PROCEDURA 

IV.1.1)  Tipul procedurii si modalitatea de desfăsurare 
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Cumparare directa in temeiul art. 16 din OUG 34/2006 si a Normelor Interne ale SIVECO 
Romania SA                           

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE  

IV.2.1) Criterii de atribuire  

Pretul cel mai scazut            

 
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 
ES  BG  CS  DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV  LT  HU  MT  NL  PL  PT  RO   SK   SL  FI   SV 
 □    □     □    □    □    □    □    □     □   □   □    □    □    □    □     □    □     □          □   □     □ 
IV.3.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în 
cazul unei licitaţii deschise) 
durata în luni: □□□ sau în zile: 60 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către candidat a tuturor 
cerinţelor/obligaţiilor prevazute în  Specificatiile tehnice. 
Ofertantul are obligatia să elaboreze propunerea tehnică în asa fel încât să asigure 
posibilitatea verificării de către achizitor a corespondentei acesteia cu cerintele din 
Specificatiile tehnice. Propunerea tehnică va trebui să răspundă, punctual, tuturor cerintelor 
solicitate în Specificatiile tehnice. 
Cerintele tehnice din Specificatiile tehnice sunt minime si obligatorii, iar, in cazul ofertelor care 

nu respectă aceste cerinte, oferta va fi declarata neconforma. 

 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata in Lei (valorile vor fi exprimate cu doua 
zecimale) si va include: 
- Formularul de oferta nr. 16., in original; 
Ofertantul va prezenta in Formularul de oferta nr. 16 un pret global, pentru indeplinirea tuturor 

serviciilor solicitate prin Specificatiile tehnice, si va include toate si oricare din taxele si 

costurile aferente serviciilor solicitate. 

Ofertantii vor prezenta detaliat, anexa la formularul de oferta  si pretul per participant, fara 
TVA. Pretul va trebui sa cuprinda toate costurile insumate ale tuturor obligatiilor asumate prin 
propunerea tehnica, conform specificatiilor caietului de sarcini. Astfel, ofertantul va prezenta si 
centralizatorul ofertei financiare care va cuprinde tarifele referitoare la cazare cu mic dejun 
inclus, masa pranz si cina, pauze de cafea, inchiriere sala+echipamente, organizare 
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eveniment. 

 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Ofertele trebuie depuse, înaintea termenului limită de depunere a ofertelor specificat în 
Documentatia pentru ofertanti  
Pachetul sigilat, continand oferta, cuprinde urmatoarele categorii de documente, care trebuie 
trimise Achizitorului in plicuri (colete) distincte, sigilate, marcate corespunzator :  
1. Documente de calificare (documentele solicitate la punctele III.2.1, III.2.2, III.2.3, din 
prezenta Documentatie) impreuna cu documentele care insotesc oferta din Sectiunea , 
“Formulare”, completate si semnate de ofertant potrivit cerintelor din prezenta  Documentatie.  
2. Propunerea Tehnică, conform punctului IV.4.1 al prezentei Documentatii ;  
3. Propunerea Financiara, conform punctului IV.4.2 al prezentei Documentatii;  
Fiecare din cele 3 categorii de documente precizate mai sus vor fi introduse intr-un plic (colet) 
care va fi sigilat, fiecare categorie trebuind sa contina un exemplar in original, marcat 
“ORIGINAL”.  
Pachetul sigilat, continand oferta, va fi insotit in mod obligatoriu:  

− de scrisoarea de inaintare a ofertei (Formularul nr. 1 „Scrisoare de inaintare” insotita 
de o copie a actului de identitate a persoanei imputernicita sa depuna oferta, precum si 
de imputernicirea persoanei in cauza (Formular nr. 2 „Imputernicire”);  

− de un plic exterior sigilat ce va contine atat garantia de participare  cat si, dupa caz, 
documentele care dovedesc faptul ca ofertantul se incadreaza in prevederile Legii nr. 
346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Ofertele vor fi inaintate:  

• FIE prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal oficial) către: 
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 
1, cod postal 013685, Bucureşti 

• FIE livrate printr-un serviciu de curierat la adresa de mai sus;  
• FIE livrate personal la adresa mentionata mai sus, in baza scrisorii de inaintare  

(Formularul nr. 1) insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicita 
sa depuna oferta, precum si de imputernicirea persoanei in cauza (Formular nr.2). ;. 
Achizitorul  va inregistra oferta primita si va elibera reprezentantului 
ofertantului/persoanei imputernicite a acestuia o copie a scrisorii de inaintare a ofertei 
cu numarul, data si ora inregistrarii ofertei la achizitor  
Nota:  

Pentru a evita pierderea sau deteriorarea documentelor, ofertantii sunt rugati sa intreprinda 
demersurile necesare pentru a depune ofertele exact la adresa mentionata mai sus. Ofertele 
depuse prin alte mijloace decât cele menţionate nu vor fi luate în considerare.  
Pe plicul exterior se vor scrie următoarele informaţii:  

• adresa unde trebuie depuse ofertele: Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex 
Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, Bucureşti 
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• Oferta depusa pentru 
  „Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru, servicii de organizare evenimente pentru 

conferinta participantilor la programul de formare si pentru concursul national de proiecte 
realizate in anul III de implementare al proiectului strategic “Profesorul - creator de soft 

educational», 
• Numele persoanei de contact indicată în „Secţiunea I: Achizitor - I.1) Denumire, 

Adresă şi punct(e) de contact a prezentei Documentatii 
• cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor din data de 

29.06.2012, ora locala 12:30”;  
• numele ofertantului (in cazul unei asocieri, se va indica intreaga denumire a acestuia, 

nu numai cea a lider-ului).  
Nota: 
1) Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in oferta, care va fi 
introdus in volumul/coletul/plicul continand Documentele de calificare.  
2) Paginile Ofertei (Documente de calificare, Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) 
trebuie sa fie numerotate, stampilate si initializate de catre persoana desemnata ca 
reprezentant imputernicit sa semneze oferta.  
3) Oferta va fi insotita de un plic exterior sigilat ce va contine Garantia de Participare cat si, 
dupa caz, documentele prin care ofertantul dovedeste ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 
346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.   
V.1) Data limita de depunere a ofertelor 29.06.2012, ORA 12:00,  la sediul SIVECO 

Romania, in Victoria Park, corp cladire C4, Sos. 
Bucuresti–Ploiesti 73 – 81, sector 1, Bucuresti. 
 

V.2) Deschiderea ofertelor  
 

29.06.2012, ORA 12:30  
Deschiderea ofertelor se va face de catre 
comisia de evaluare la sediul SIVECO 
Romania, in Victoria Park, corp cladire C4, Sos. 
Bucuresti–Ploiesti 73 – 81, sector 1, Bucuresti. 
 
Data deschiderii ofertelor va fi cea indicata în 
invitaţia de participare, 29.06.2012, ORA 12:30. 
Orice ofertant are dreptul sa participe la sedinta 
de deschidere. Acesta va trebui sa aiba 
imputernicire din partea ofertantului pentru 
paticiparea la sedinta de deschidere a ofertelor 
si copie dupa Cartea de identitate. 
La sedinta de deschidere comisia de evaluare 
va analiza numai existenta  documentelor de 
calificare şi a ofertei tehnice si va face publica 
oferta financiara. Restul documentelor vor fi 
analizate de comisia de evaluare in sedinte 
ulterioare. 

 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                           da □ nu  
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare    
da  nu □ 
Contractul este finantat  prin proiectul POSDRU/57/1.3/S/34533 PROFESORUL - CREATOR 
DE SOFT EDUCAŢIONAL din fonduri structurale obtinute prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul Major de Interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare 
profesională” 
 
VI.3) ALTE INFORMAŢII  

Criteriul de atribuire „pretul cel mai 

scazut”  

Modalitatea de departajare: Pretul  

Va fi considerata castigatoare oferta admisibila si 

conforma cu pretul cel mai scazut ofertat. 

Daca se constată că ofertele clasate pe primul loc au 

preţuri egale, achizitorul va solicita reofertarea în plic 

închis, în vederea departajării ofertelor. 

VI.4) CĂI DE ATAC 
Contestaţiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie se  pot 

depune în termen de  3 zile de la primirea  comunicarilor privind rezultatul procedurii,  la 

adresa SC SIVECO ROMÂNIA SA - Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria 

Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti, sau la fax nr. +40 21 302 33 

91.   

În vederea soluţionarii contestaţiilor formulate în cadrul procedurii, Achizitorul va înfiinţa o 

comisie competenta, formata dintr-un numar impar de persoane. 

Deciziile comisiei privind soluţionarea contestaţiilor vor fi emise în termen de  2 zile  lucratoare 

de la primirea contestaţiei la sediul achizitorului 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

Ofertantul va trebui să păstreze calitatea serviciilor, în conformitate cu oferta tehnică, 
pentru toată cantitatea solicitata. 

Prestatorul va asigura capacitatea si dotarea tehnica si personalul corespunzator pentru 
prestarea serviciilor, inclusiv activitatile de recepţie si secretariat al serviciilor.  

 
Operatorul economic trebuie să asigure următoarele servicii: 

a) Servicii de cazare 
- Hotelul propus  trebuie să se încadreze la categoria 3 stele, serviciul 

sa fie prestat cu mic dejun inclus, servicii parcare gratuite, acces 
internet gratuit, cel putin o camera adaptata pentru persoane cu 
handicap 

cazarea participantilor va fi facuta în 250 de camere cu regim de camere single, pentru un 
numar de aproximativ 250 de participanti, in conformitate cu urmatoarea planificare:  

 

Nr. 
crt. Eveniment 

Nr. 
participanti 

Nr. nopţi de 
cazare Perioada  Locatie 

1 
Concursul de proiecte 
si festivitatea de 
premiere 

250 3 
7-10 

august 
2012 

Localitati 
din 

regiunea 
de centru 

a tarii* 

2 
Conferinta Nationala a 
participantilor la 
programul de formare 

250 2 
22-24 
August 
2012 

Localitati 
din 

regiunea 
de centru 
a tarii** 

 
*Locatia in care se va organiza concursul va fi propusa de ofertant intr-unul 
dintre judetele din zona de centru a tarii, respectiv : Alba, Brasov, Covasna, 
Harghita, Mures, Sibiu, in orasul resedinta de judet.  
**Locatia in care se va organiza conferinta va fi propusa de ofertant intr-unul 
dintre judetele din zona de centru a tarii, respectiv : Alba, Brasov, Covasna, 
Harghita, Mures, Sibiu in orasul resedinta de judet 
 
 

b) Servicii de hrană pentru 250 de persoane 
• asigurarea hranei pentru Concursul de proiecte, astfel: 

- ziua 1: 1 dejun, 1 pauză de cafea extinsa, 1 cina; 
- ziua 2: 1 dejun, 2 pauze de cafea extinse, 1 cina; 
- ziua 3: 1 dejun, 1 pauză de cafea extinsa, 1 cina; 
-  

• asigurarea hranei pentru Conferinta Nationala, astfel: 
- ziua 1: 1 dejun, 1 pauză de cafea extinsa, 1 cina; 
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- ziua 2: 1 dejun, 1 pauza de cafea extinsa, 1 cina; 
 

Serviciile de hrana vor fi prestate intr-o sala de mese din incinta hotelului. 

Pentru hrană ofertantul trebuie să prezinte 4 meniuri indicative de bufet suedez cu 
aşezare la mese, pentru dejun si cina din care se va selecta unul, care să includă: 

- Pentru dejun: 3 sortimente de gustări, 2 feluri de ciorbe/supe, 2 
sortimente de fel principal şi garnituri, salate, desert, pâine, apă 
plată/minerală. 

- Pentru cina: 3 sortimente de gustări, 2 sortimente de fel principal şi 
garnituri, salate, desert, pâine, apă plată/minerală. 

- Pentru coffee break extins: cafea, ceai, apa plata/minerala, sucuri, 
patiserie dulce, patiserie sărată, fructe. 

NOTA: Sortimentele pentru acelasi tip de articol propuse pentru dejun/cina in cele 
2/3 zile  in care se vor desfasura Concursul de proiecte si Conferinta Nationala sa 
nu fie identice 

 
c) Servicii de închiriere săli de lucru  

 
Pentru fiecare din cele 2 evenimente organizate (Concursul de proiecte si 
festivitatea de premiere respectiv Conferinta Nationala a participantilor la 
programul de formare se solicita:  

1. 1 (una) sală cu o capacitate de minim 250 de locuri pentru lucrări in plen, va fi 
organizată în stil „teatru”, cu un prezidiu pentru 10 (zece) persoane. Sala de plen 
trebuie să fie dotată cu videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart şi instalaţie de 
sonorizare compusă din 3 (trei) microfoane fixe şi două mobile; 

2. Sala va avea acces la internet WI-FI gratuit pentru participantii la evenimente si 
trebuie sa fie situate in cadrul hotelului/complexului hotelier. 
 

Sala de conferinta trebuie sa fie in incinta hotelului.  

Sala de conferinta va fi inchiriata pentru toata perioada de desfasurare a evenimentelor 
dupa cum urmeaza:  

Concursul de proiecte si festivitatea de premiere – 4 zile 

Conferinta Nationala a participantilor la programul de formare – 3 zile 

Serviciile de catering vor fi prestate la locul de desfasurare al intalnirilor.  

d) Servicii ante-eveniment 

a. Ofertantul va transmite invitatii participantilor conform listei puse la dispozitie 
de achizitor  cu cel putin 7 zile inainte de eveniment; 

b. Ofertantul se va asigura prin actiuni specifice de remainder asupra 
participarii persoanelor invitate 

c. Ofertantul va transmite achizitorului confirmarile de participare primite de la 
participanti  
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d. Ofertantul va organiza cazarea, masa si pauzele de cafea pentru numarul 
de participanti care au confirmat participarea 

e) Servicii in timpul evenimentului 

1. Ofertantul va asigura serviciul de receptie pentru inregistrarea particiantilor.  
2. Ofertantul va distribui participantilor materialele/mape/documentele puse la 

dispozitie de achizitor 
3. Ofertantul se va asigura ca salile sunt amenajate potrivit cerintelor si sunt dotate cu 

echipamente functionale pe toata durata desfasurarii evenimentului precum si 
persoana/specialist care sa intervina/asistenta tehnica 

4. Ofertantul va asigura masa de pranz, pauzele de cafea si cina  pentru toti 
participantii la eveniment. 

5. Ofertantul va pune la dispozitia achizitorului  o persoana de legatura pentru fiecare 
eveniment pe toata durata desfasurarii aceastuia. 
 

f) Servicii post-eveniment 
1.  Ofertantul va pune la dispozitia Achizitorului listele de participanti, cu semnaturi, 
in vederea facturarii  

Serviciile necesare pentru organizarea celor 2 evenimente mai sus mentionate, respectiv: 
serviciile de organizare eveniment, serviciile de cazare, hrana si inchiriere sali de lucru 
vor fi asigurate de operatorul economic pentru fiecare eveniment  in parte, in spatiile 
propuse de acesta, pentru numarul de zile si in locatiile precizate la lit. a) – Servicii de 
cazare 
 In vederea respectarii normelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca, 
ofertantul va prezenta  „declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate 
in munca”, in original. – formularul 17 
Informatii detaliate privind aceste reglementari se pot obtine de la Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale. 

MODALITĂŢI DE PLATĂ: 
1.  Plata se va face prin ordin de plată în baza facturii emise de furnizor, în termen 
de 30 zile zile de la primirea facturii emise de Prestator. Prestatorul va emite 
factura după prestarea serviciilor, pe baza Procesului verbal de recepţie. Valoarea 
finala a contractului va fi determinata de serviciile efectiv realizate de 
Prestator calculata la numarul de participanti efectiv prezenti la eveniment si 
a tarifului unitar prezentat de Prestator in propunerea financiara declarata 
castigatoare 
2. Plata   serviciilor se va face pe baza următoarelor documente: 

• Factura fiscală în original; 
• Procesul verbal de recepţie cantitativă întocmit de comisia numita de 

Achizitor în prezenţa delegatului Prestatorului. 
• Foaie de receptie servicii de hrana, inclusiv Tabel nominal cu participantii 

la eveniment –Prestatorul va respecta obligatoriu toate obligaţiile legale 
în vigoare la nivel naţional şi local referitoare la condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii. În oferta depusă, Ofertantul va specifica obligatoriu că 
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la derularea contractului pe care se angajează să-l contracteze va 
respecta obligatoriu aceste condiţii. 

Specificaţiile tehnice din prezenta documentaţie constituie cerinţe obligatorii pentru luarea 
în considerare a ofertelor depuse de către operatorii economici, astfel că nerespectarea 
acestora va duce la respingerea ofertei.  

Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică cel putin următoarele elemente:  

• Motivaţia de natură organizatorică ce a stat la baza alegerii structurii hoteliere; 
• Descrierea detaliată a structurii hoteliere propuse;  
• Nivelul de clasificare; 
• Amplasarea;  
• Capacitatea de cazare; 
• Structura de cazare; 
• Numărul de camere rezervate, tipul acestora şi perioada; 
• Politica de anulare a rezervărilor hoteliere pe care o propune operatorul economic;  
• Descrierea sălilor de lucru; 
• Descrierea echipamentelor tehnice; 
• Capacitatea spaţiilor propuse pentru serviciile de hrană; 
• Meniurile propuse. 

Contractul se va derula începând cu data semnării contractului de ambele părţi si va fi 
valabil pana la 30.09.2012. 

 Functie Nume Semnatura Data 

Acceptat 
? 

Da/Nu 

Avizat Consilier CEO Alexandra TĂNASE    

Avizat Manager de Program Emil 
DRAGOMIRESCU 

   

Avizat Responsabil 
financiar 

Camelia 
MOCANU 

   

Avizat Manager de Proiect George 
PETRIŞOR 

   

Avizat Consilier juridic Adelina 
PREDESCU 

   

Intocmit Expert achizitii Diana SPINCIU    
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Formulare 
Aceasta sectiune contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze 
elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta 
parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a 
tuturor ofertelor depuse. 
Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura 
pentru atribuirea contractului de achizitie are obligatia de a prezenta formularele 
prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator,  semnate de 
persoanele autorizate şi ştampilate. 

III. SECTIUNEA III – FORMULARE  

 Categorii formulare: 

  Formular Nr.1 Scrisoare de inaintare  

  Formular Nr.2 Imputernicire 

  Formular Nr. 3 Scrisoare de garantie pentru participare cu oferta 
la procedura de atribuire a contractului de achizitie  

  Formular Nr. 4 DeclaraȚie privind neîncadrarea în situaţiile 
prevăzute la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 

  Formular Nr. 5 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile 
prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 

  Formular Nr.6  Declaratie privind calitatea de participant la 
procedura 

  Formular Nr.7 Certificat de participare la licitaţie cu ofertă 
independentă 

  Formular Nr.8 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 
69^1 din OrdonanȚa de Urgenta a Guvernului 
nr.34/2006 

  Formular Nr. 9  Declaratie privind neincadrarea in art. 14 din OUG 
66/2011 conflictul de interese in cadrul  
procedurilor de achizitie  

  Formular nr. 10 Fisa informatii generale  

  Formular nr. 11 Declaratie privind lista principalelor prestari de 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\adelinap\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\eugen.matei\Users\Eugen\Users\Documents%20and%20Settings\Admin\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\GHID\00092739.htm�
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servicii in ultimii 3 ani 

  Formular nr. 12 Fisa de experienta similara 

  Formular nr. 13 Lista personalului implicat in indeplinirea 
contractului 

  Anexa la Formularul 13 CV-uri 

  Formular nr.14 Lista subcontractantilor;  

  Anexa la formularul nr.14 Acord de subcontractare 

  Formular nr. 15 Lista asociatilor 

  Anexa la formularul nr.15 Acord de asociere în vederea participării la 
procedura de atribuire a contractului 

  Formular nr. 16 Formular de ofertă 

  Anexa la Formularul 16 Centralizator de preturi 

  Formularul Nr. 17 Declaratie privind respectarea legislatiei de 
securitate si sanatate in munca 

  Formularul Nr. 18 Scrisoare de garantie bancara de buna executie 
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Formular nr. 1. 

     OFERTANTUL     Inregistrat la sediul achizitorului  

……………………........            nr. _________ / __ . __ . ____ 

(denumirea/numele) 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către:........................................................... 

(denumirea achizitorului  şi adresa completa ) 

 

Ca urmare a anuntului dumneavoastră, publicat in pe siteul ______________ sub 
nr………………, privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului 
………………....................(denumirea contractului de achiziţie) noi   
………………………………(denumirea/numele ofertantului)  vă transmitem alăturat 
următoarele : 
Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ………… 
copii : 

a) Oferta ; 
b) Documentele care însoţesc oferta. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
Data completării: 
 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizată) 
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Formular nr.  2 

IMPUTERNICIRE 
Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu 
sediul în …………………………...………………………………………………………, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, 
atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …................................………, în calitate 
........…, împuternicim prin prezenta pe .............…………..........………………,domiciliat 
in......…………………..........………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, 
CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de 
………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne 
reprezinte la procedura de atribuire a contractului de …………… - achizitor 
……………………………………………………………… . 
În 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 procedură; 
2. Sa depuna in numele suscrisei oferta la achizitor; 
3. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele 

rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
4. Să răspundă solicitărilor de clarificare 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 ce 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) 
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Formular nr. 3  

 

         BANCA 

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

       (denumirea) 

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA/ POLITA DE ASIGURARE 
pentru participare cu oferta la procedura achizitie 

    

              Catre .................................................(denumirea achizitorului  si adresa 
completa) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea 
contractului), noi ................................... (denumirea bancii), avand sediul inregistrat la 
.................................................. (adresa bancii), ne obligam fata de 
....................................... (denumirea achizitorului) sa platim suma de ....................... (in 
litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si 
motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa, achizitorul sa specifice ca suma 
ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile 
urmatoare: 

a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de 
valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... 
(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de 
valabilitate a ofertei; 

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... 
(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie  in perioada de 
valabilitate a ofertei. 

             

 Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................................... . 

 

               Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul 
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Formular nr. 4 

 

            OFERTANTUL 

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

        (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
 

1. Subsemnatul, ....................................reprezentant imputernicit al,...........................               
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile 
prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii. 

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare 
privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care 
dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, 
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii 
contractante ................................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire 
la orice aspect  tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ..............................................                                                                                               
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

    Data completarii ...................... 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 5  

OFERTANTUL 

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

           (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
 

Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, numele 
operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de (se menţionează 
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
..................................................... (serviciului), la data de ............................... (zi/lună/an), 
organizată de ...................................................... (denumirea achizitorului), declar pe 
propria răspundere că:  
a) nu am intrat în faliment ca urmare a unei hotărâri 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 până la data 
solicitată ................................; 
c) în ultimii 2 ani _________________________ (se insereaza dupa caz daca  şi-a 
indeplinit sau nu) în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile 
ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca 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 informaȚii false Ți prezint informaȚiile solicitate de către achizitor  în scopul 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare Ți selecȚie. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că achizitorul 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. 

Operator economic,, 

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

(semnatura autorizata) 
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OFERTANTUL                   Formular nr. 6  

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

           (denumirea/numele)        

DECLARAŢIE  
privind calitatea de participant la procedură 

 
1. Subsemnatul, ....................................., reprezentant împuternicit al (denumirea/numele 
şi sediul/adresa ofertantului) .........................................., declar pe proprie răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că,  la procedura pentru atribuirea contractului 
___________________________________________________” la data de (zi/lună/an) 
...................., organizată de SIVECO Romania SA, particip şi depun ofertă: 

o în nume propriu 
o ca asociat în cadrul asociaţiei ............................................................. 
o ca subcontractant al ............................................................... 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

2. Subsemnatul, ................................ declar că: 

o nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici 
o sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o 

prezint în anexă 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

3. Subsemnatul , ……………………. declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii 
de atribuire a contractului sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului. 

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare 
în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

5. Subsemnatul, …………………… autorizez prin prezenta orice instituţie, societate 
comercială, bancară, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentaţilor 
autorizaţi ai SIVECO Romania SA cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 

Data completarii …………………      

          Operator economic, 

                ............………….. 

                          (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 7 

           OFERTANTUL 

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

        (denumirea/numele) 

CERTIFICAT 
 de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 
   I. Subsemnatul, ...................................., reprezentant legal al ....................................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de 
................................., în calitate de achizitor, avand ca obiect 
......................................................................................................, certific prin prezenta că 
informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.  
II. Certific prin prezenta, în numele ___________________________, următoarele:  
   1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
   2. consimt 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 că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
 
     Data completarii .............   
                          Operator economic,                                        
              ............................... 
                                                                       (semnatura autorizata) 
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Formular nr. 8 

      OFERTANTUL                                                                                                                          
...................................... 

     (denumirea/numele) 

DECLARATIE 
privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OrdonanȚa de 

Urgenta a Guvernului nr.34/2006 
 
1. Subsemnatul......................, în calitate de .............................................(ofertant/ofertant 
asociat/subcontractant), la......................................................, în temeiul art. 69^1 din 
OUG 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, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 
declaraţii, următoarele: 

• nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere 
sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, 
rudă sau afin  până la gradul al patrulea incusiv, ce deţin funcţii de decizie în 
cadrul autoritatii contractante; 

• nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) 
din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce 
deţin funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 

2. Subsemnatul.................................. declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii 
de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
.......................................(denumirea şi adresa achizitorului) cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în cu activitatea legătură noastră. 
 
     Data completarii .............                      
       Operator economic, 
                                                ................................ 
                                                     (semnatura autorizata) 
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Formular nr.9 

Operator economic 
___ (denumirea/numele)____ 

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 14 
a OUG 66/2011 privind conflictul de interese 

in cadrul  procedurilor de achizitie  
 

Subscrisa................................................................, cu sediul in…………, str…………., 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………,  
reprezentanta legal prin..............................................................................., in calitate de 
ofertant  la  procedura de achizitie.........................................................................., cod(uri) 
CPV: ................................................... avand ca Achizitor ........................................, 
strada .......................................... (adresacompleta), declar pe propria raspundere sub 
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei 
de fals in acte publice, ca  societatea: 
Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, şi anume: 

- nu există legături între  subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului 
- nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare 
- nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta 

procedura de achizitie. 
De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în 
scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării 
procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în 
conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011. 
Subscrisa, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu 
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi 
respinsă. 
 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi preunme]__ 
______[Funcţia]_____ 
_____[Operatorul economic]__ 
 
 
____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 10 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
_____(denumirea/numele)______ 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare: __(numarul, data şi locul de 
înmatriculare/ înregistrare)__ 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___(în conformitate cu prevederile din statutul 
propriu)__) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: __(adrese complete, 
telefon/fax, certificate de înmatriculare/ înregistrare)_ 

8. Principala piaţa a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

Anul Cifra de afaceri anuala la 31 
decembrie (Lei) 

Cifra de afaceri anuala la 31 
decembrie (echivalent Euro) 

2009   

2010   

2011   

Media 
anuala: 

  

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 
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Formular nr. 11            

              OFERTANTUL 

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

         (denumirea/numele)       

LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 

     Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei 
de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 

     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare 
in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 

     Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, 
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... 
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar 
in legatura cu activitatea noastra.                                        

Operator economic, 

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

(semnatura autorizata) 

 

N
r 

ct
r 

Contrac
t 

(nr,data
) 

Obiectu
l 

contract
ului 

Cod 
CPV 

Perioada 
de 

prestare 
a 

serviciilor 

Denumirea 
numele 

benficiarului/
clientului/ 
Adresa 

Calitate
a 

prestat
orului 

Pretul 
total al 

contract
ului 

Procent 
indeplinit 

de 
prestator 

(%) 

Cantit
atea 

(U.M.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          
 

 

Operator economic 

(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL 12 
OFERTANTUL   
____(denumirea/numele)_____ 

EXPERIENŢA SIMILARA*) 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul şi data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Ţara: ____________________. 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

(se bifeaza opţiunea corespunzatoare) 

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociaţie) 

|_| contractant asociat 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata în  exprimata 

moneda în care în echivalent 

s-a încheiat  euro 

a) iniţiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: ___________________________. 

6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similara: 
_______________________________ 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 
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Formular nr. 13 

 

       OFERTANTUL 

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

(denumirea/numele)      

 

LISTA PERSONALULUI IMPLICAT IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI 

 

 Subsemnatul, ………………………., Director General al S.C. …………………, 
declar pe propria răspundere că pentru contractul 
“__________________________________”, voi folosi următorul personal: 

 

Nr. 
crt. Specialitatea 

Numele şi 
prenumele 

Experienta 
relevanta 
(nr.ani) 

Angajat 

permanent temporar 

1      

2      

3      

      

n      

 

Data completarii …………………      

 

Operator economic, 

………….. 

(semnătură autorizată) 
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Anexa la Formularul nr. 13 

CURRICULUM VITAE  
Poziţia propusa in contract:    …………………………………………… 

1. Prenume:         

2. Nume:     

3.  Data si locul naşterii:  

4. Naţionalitatea:       

5. Starea civila:       

 Adresa (telefon/fax/e-mail): 

6.  Pregătire profesionala: 

Institutia:  

Data: 

De la (luna/anul) 

La (luna/anul) 

 

Licenta:  

7.  Limbi straine 

(Pe scara de la 1 la 5, unde 5 este maxim): 

Limba Nivel Citit Vorbit Scris 

 Limba materna    

     

8. Membru in asociatii profesionale: 

9. Alte abilitati (de ex. operare calculator, etc.):  

10. Pozitia ocupata in prezent: 

11. Ani de  experienta profesionala: 

12. Calificari cheie: 

13. Experienta specifica in proiecte similare: 



                                                                                
 

 

 41 

Tara Data: de la (luna/anul)  

la (luna/anul) 

Denumirea si o descriere 
sumara a proiectului 

   

   

 

14. Experienţa profesionala: 

Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)  

Locul (tara si localitatea)  

Companie/organizaţie  

Poziţie  

Descrierea activităţii întreprinse  

 

15. Altele: 

 

Data completării ....................... 

Semnatura titular CV...................... 
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Formular nr. 14 

      

      OFERTANTUL 

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

    (denumirea/numele) 

LISTA SUBCONTRACTANTILOR 

Articol 
Serviciul/Activit
atea 
subcontractat/a  

Valoarea 
aproxima
tiv 

% din 
valoare
a 
servicii
lor 

Numele si 
adresa 
subcontractantul
ui 

Declararea 
unor contracte 
similare 
executate 

Subcontractant 

      

      

Subcontractant 

      

      

Subcontractant 

      

      

      

Se va include in acest tabel o lista a serviciilor/activitatilor si valoarea lor corespunzatoare 
pentru care se propune utilizarea subcontractantilor, impreuna cu numele si adresele 
subcontractantilor propusi. 

Pentru subcontractantii a caror prestatie va depasi 10 % din totalul serviciilor se va 
completa si formularul 4. - informatii generale. 

Data completarii ....................... 

Operator economic,, 

…….................................. 

(semnatura autorizata) 
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Anexa la formularul nr.14 

 ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr. ___/ __________ 

 Părţi contractante: 

Acest contract este încheiat între S.C. ………………………., cu sediul în (adresă, 
telefon, fax) …………….…….., reprezentată prin ……….. Director General şi 
……………………. Director Economic, denumită în cele ce urmează contractant  

Şi 

S.C. ………………….., cu sediul în (adresă, telefon, fax) …………….…….., 
reprezentată prin ……….. Director General şi ……………………. Director Economic, 
denumită în cele ce urmează subcontractant. 

Obiectul contractului: 
Art. 1.  Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt servicii de: 

  - ____________________ 

  - ____________________ 

Art. 2. Valoarea serviciilor este conform ofertei prezentate de subcontractant. 

Art. 3. Contractantul va plăti subcontractantului următoarele sume: 

- lunar, în termen de _____ (zile) de la primirea de către contractant a facturii 
întocmite de subcontractant, contravaloarea serviciilor prestate în perioada 
respectivă 

Art. 4. Durata de prestare a serviciilor este în conformitate cu contractul, eşalonată 
conform graficului de execuţie, anexă la contract. 

Art. 5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ______ luni şi începe de la data 
semnării procesului verbal încheiat la terminarea prestarii serviciilor. 

Alte dispoziţii: 

Art. 6. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor şi neîncadrarea din vina 
subcontractantului, în durata de prestare angajată de contractant în faţa beneficiarului, 
subcontractantul va plăti penalităţi de ____ % / zi întârziere din valoarea serviciilor 
nerealizate la termen. 

 Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art. 3., contractantul va plăti 
penalităţi de ______ % / zi de întârziere la suma datorată. 



                                                                                
 

 

 44 

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi 
responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de Achizitor conform contractului 
“...................................................................”. 

Art. 8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este 
posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 

 Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 
parte. 

Contractant ________________  Subcontractant _______________ 
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Formular nr. 15 

     OFERTANTUL 

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

  (denumirea/numele) 

LISTA ASOCIATILOR 
 

Articol Serviciu/Activi
tate 

Valoarea 
aproxima
tiva 

% din 
valoare
a 
servicii 

Numele si 
adresa 
asociatului 

Declararea 
unor contracte 
similare 
executate 

Liderul asociatiei 

      

      

      

Asociat   

      

      

      

Asociat   

      

      

      

 

Se va include in acest tabel o lista a categoriilor de servicii si valoarea lor 
corespunzatoare pentru fiecare asociat. 

Data completarii ....................... 

Operator economic, 

…….................................. 

(semnatura autorizata)  
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Anexa la formularul nr.15 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului 

Conform (încadrarea legală) __________________________ 

Noi, părţi semnatare: S.C. ___________________________ 

         S.C. ___________________________ 

ne asociem pentru a realiza în comun contractul “SERVICII HOTELIERE SI DE 
RESTAURANT, SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE.” 

 Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun: 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________  
Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului comun: 

________ % S.C. __________________________ 

________ % S.C. __________________________ 

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

- liderul asociaţiei S.C. ______________________ preia responsabilitate şi primeşte 
instrucţiuni de la achizitor în folosul partenerilor de asociere 

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a 
sarcinilor convenite de comun acord. 

Cauzele încetării asociaţei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 

- încetarea asociaţei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat a Acordului  de 
asociere 

- modul de împărţire a rezltatelor lichidării este conform procentului de participare a 
fiecărei părţi până la data încetării asociaţiei. 

Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a contractului preluate de fiecare asociat 
pentru prestarea serviciilor suspuse procedurii: 

________ % S.C. __________________________ 

________ % S.C. __________________________ 

Liderul asociaţiei: S.C. ___________________ 

Alte clauze: ________________________ 

Data completării: _______ 

Liderul asociaţiei                                                                                   Asociat 

_____________                                                                        _______________ 
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Formular nr. 16 

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 mentionată, să prestăm ...................... (denumirea 
serviciului) ………, pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în 
valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 
ofertei) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile din caietul de sarcini, in termen de ___________________ zile de la solicitarea 
achizitorului.  

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie 
pentru noi şi poate fi 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 carei 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),  
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Anexa la FORMULARUL 16 
CANDIDATUL/OFERTANTUL   

____(denumirea/numele)_____ 
 

CENTRALIZATOR PRETURI 
 

Nr 
crt 

Denumire serviciu 
(1) 

Număr 
participanţi 

(2) 

U.M. 
(3) 

Cantitate 
(4) 

Preţ unitar 
(lei) fara 
TVA (5) 

Total Lei , 
fara TVA 

(6)=(2)*(4)*(5) 
Concursul de proiecte si festivitatea de premiere 

1 
Cazare participanţi 
in camere single 250 zi 3   

2 Dejun participanţi 250 - 3   
3 Cină participanţi 250 - 3   
4 Pauză de cafea 250 - 4   
Nr 
crt 

Denumire serviciu 
(1) 

Număr 
participanţi 

(2) 

U.M. 
(3) 

Cantitate 
(4) 

Preţ unitar 
(lei) fara 
TVA (5) 

Total Lei , 
fara TVA 
(6)=(4)*(5) 

5 
Închiriere săli de 
lucru + 
echipamente 

250 sala 
1 (250 

locuri) * 4 
zile 

  

Total lei, fara TVA 
               

Conferinta Nationala a participantilor la programul de formare 

1 
Cazare participanţi 
in camere single 250 zi 2   

2 Dejun participanţi 250 - 2   
3 Cină participanţi 250 - 2   
4 Pauză de cafea 250 - 2   
Nr 
crt 

Denumire serviciu 
(1) 

Număr 
participanţi 

(2) 

U.M. 
(3) 

Cantitate 
(4) 

Preţ unitar 
(lei) fara 
TVA (5) 

Total Lei , 
fara TVA 
(6)=(4)*(5) 

5 
Închiriere săli de 

lucru + 
echipamente 

250 sala 
1 (250 

locuri) * 3 
zile 

  

Total lei, fara TVA 
 VALOARE TOTALA LEI, FARA TVA 
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__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 
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Formularul Nr. 17 

 

      OFERTANTUL 

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

  (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE 

SI SANATATE IN MUNCA 

Subsemnatul, …………………………  (nume/prenume) reprezentant imputernicit al 
………………………………………………………................................................................                       

                         (denumire/numele şi sediu/adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de prestare a serviciilor, pentru 
indeplinirea sarcinilor specifice prezentate in oferta financiara, voi respecta legislatia de 
securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in prestarea 
serviciilor. 

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

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), în calitate de 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________. (denumire/nume operator economic) 

 

Operator economic, 

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

 

(denumirea/numele 
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Formular nr. 18 

 

        Banca 

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

        (denumirea) 

 

SCRISOARE DE BUNA EXECUTIE 

 

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

            (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

     Cu privire la contractul de achizitie publica .................... (denumirea contractului), 
incheiat intre ......................, in calitate de contractant, si ........................, in calitate de 
achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta 
sumei de ..................., reprezentand ..............% din valoarea contractului respectiv, orice 
suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la 
neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in 
contractul de achizitie publica mai sus mentionat. 

     Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate 
suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. 

     Prezenta garantie este valabila pana la data de ............................ 

     In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de 
valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta 
scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 

 

Parafata de Banca ............ in ziua .......... luna .......... anul ......... 

 

(semnatura autorizata) 
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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” 
Titlul proiectului: PROFESORUL – CREATOR DE SOFT EDUCAŢIONAL 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533 

 
 

CONTRACT DE SERVICII 
nr._________ data __________ 

 
 
    1. În temeiul Ordonanţei 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 modificarile si completarile ulterioare 

între 
S.C. SIVECO Romania S.A. cu sediul în Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, 

Complex Victoria Park, Corp C4, sector 1, cod poştal 013685, telefon 021/302.33.00, fax 
021/302.33.91, inregistrata cu numarul J40/14658/1992, cod unic de inregistrare RO 
476331 cont IBAN RO34BRDE410SV211383441001

şi 

 deschis la BRD Filiala Militari, 
reprezentata prin Presedinte si Director General  Irina SOCOL, în calitate de “Achizitor”, 
pe de o parte,  

……... ................ ...........................  …………….  denumire  operator economic  
...............................................  adresa sediu ………………… 
........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de 
înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducătorului) 
funcţia...............................................în calitate de ”Prestator”, pe de altă parte, 

a intervenit prezentul contract. 
 
    2. Definiţii 
    2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale 
b) Beneficiar - un operator, un organism sau o intreprindere, din domeniul public sau privat, 

responsabil pentru iniţierea sau pentru iniţierea şi implementarea operaţiunilor. In contextul 
schemelor de ajutor in temeiul Articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt intreprinderile  publice sau 
private, care realizează un proiect individual si primesc ajutor public;  
c) Achizitor si Prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract. In prezentul contract calitatea de Achizitor este detinuta de SIVECO Romania S.A 
d) Contract de finanţare – contract incheiat intre AMPOSDRU/OI responsabil şi 

beneficiar prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile privind finanţarea şi 
implementarea unei operaţiuni selectate in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. 
e) Partener naţional/transnaţional – un operator, un organism sau o întreprindere, din 

domeniul public sau privat, responsabil pentru iniţierea şi implementarea operaţiunilor, 

                                                           
1 Cont special destinat proiectului pentru derularea platilor achizitorului pana la primirea prefinantarii (deschis in banca 
comerciala). 
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care a încheiat cu beneficiarul un acord de parteneriat  care curpinde totalitatea 
drepturilor şi obligaţiilor părţilor în implementarea proiectului; 

f) Prestator - partea care se obliga sa presteze servicii in schimbul unei remuneratii 
tarifare; In prezentul contract calitatea de Prestator este detinuta de ......................... 

g) Contractul de servicii – este acel contract de achiziţie publică , altul decât cel de 
lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel 
cum acestea sunt prevăzute în Anexele 2A şi 2B din OUG nr 34/2006; 

h) Procedura de atribuire – modalitatea prin care achizitorul atribuie contractul de 
achiziţie de produse, servicii sau lucrări şi care se alege în funcţie de valoarea estimată a 
contractului de achiziţie respectiv; 

i) Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate 
prin contract; 

j) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

k) Zi - zi calendaristică; An - 365 de zile. 
 
    3. Interpretare 
    3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 

    3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice 
dacă nu se specifică în mod diferit. 

 
CLAUZE OBLIGATORII 

 
     4. Obiectul principal al contractului 
4.1 –Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de 

lucru, servicii de organizare evenimente pentru conferinta participantilor la 
programul de formare si pentru concursul national de proiecte realizate in anul III 
de implementare al proiectului strategic PROFESORUL - CREATOR DE SOFT 
EDUCAŢIONAL – ID 34533, Cod CPV............  

    4.2  Serviciile mentionate la pct. 4.1, se vor organiza  în cadrul Hotelului ................ 
şi includ următoarele: 

[................] 
4.3 –- Prestarea serviciilor mentionate la pct. 4.2 vor fi executate de Prestator in 

perioada............ conform Anexei 1 la prezentul contract.  
4.4. - Proiectul „Profesorul – creator de soft educaţional”, ID 34533, este cofinanţat 

din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 
Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare 
profesională”.  
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4.5 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate. 

 
5. Preţul contractului şi modalităţi de plată 
5.1 – (1) Preţul maximal convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului 

de către Achizitor, este .................. lei, la care se adauga TVA conform prevederilor 
legale in vigoare. 

(2) Preturile serviciilor prestate, mentionate la pct. 4.2, defalcate pe categorii, sunt 
detaliate in Anexa 1 – Preturi si servicii. 
(3) Valoarea finala a contractului va fi determinata de serviciile efectiv realizate de 
Prestator calculata la numarul de participanti efectiv prezenti la eveniment si a pretului 
unitar prezentat de Prestator in propunerea financiara declarata castigatoare, astfel cum 
este reflectat in Anexa 1 la prezentul contract.. 

 
5.2 - Factura va fi emisa de catre Prestator, dupa recepţia calitativa si cantitativa a 

serviciilor si va fi insotita de Procesul verbal de receptie semnat de ambele parti – Anexa 
7 si documentele suport prezentate de Prestator in conditiile pct. 14.2. 

5.3 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 zile de 
la  data primirii facturii. . Plata se va face după semnarea Procesului verbal de recepţie 
calitativa şi cantitativă a serviciilor mentionate la pct. 4.2., in conformitate cu numarul de 
persoane care au participat efectiv la evenimente. 

 
6. Durata contractului 
 6.1 - Contractul intra in vigoare dupa semnarea acestuia de catre parti si este valabil  

până la data de ....................... 
6.2 – Prezentul contract încetează să producă efecte la data de .......................   
 
7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe la data semnării sale de către ambele părţi. 
 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt: 
 

a) -  Anexa 1 – Preturi si servicii 

b) Anexa 2 - Oferta tehnica  

c) Anexa 3  - Oferta financiara  

d)  - Anexa 4 – Specificatii tehnice ale Achizitorului  
e)  - Anexa 5 - Tabel nominal cu participanţii la conferinta - model;  
f) Anexa 5 - Variantele de meniu alese a fi servite pentru dejun 
g) Anexa 6 - Variantele de meniu alese a fi servite pentru cină  

              h)  - Anexa 7 – Model Proces verbal de receptie 
 
8.2 In cazul in care pe parcursul executarii prezentului contract vor exista 

neconcordante cu privire la modul de executare a serviciilor de catre Prestator, calitatea 
prestarii serviciilor se va aprecia in functie de prevederile urmatoarelor documente si in 
ordinea urmatoare: 

a) Specificatiile tehnice; 
b) Oferta tehnica 
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  9. Obligaţiile principale ale Prestatorului 
  9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 

angajamentului asumat, in conformitate cu prevederile din propunerea tehnică si 
prezentul contract.       

  9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la solicitarea Achizitorului in perioada 
convenita prin prezentul contract ; 

  9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 
            i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziţionate; şi 

           ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Specificatiilor 
tehnice întocmite de către Achizitor. 

9.4. Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor prezentate în propunerea 
financiară pe toată perioada de derulare a contractului. 

Prestatorul are obligatia sa furnizeze organismelor de audit si de control, inclusiv 
AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, atunci cand se solicita de catre Achizitor, toate 
informatiile si documentele privind activitatile desfasurate de Prestator pentru indeplinirea 
obiectului prezentului contract 

 
10. Obligaţiile principale ale Achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate de 

Prestator în termenul convenit. 
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în termen de 30 zile de 

la data primirii facturii. Plata serviciilor se va efectua dupa semnarea Procesului verbal de 
recepţie calitativa si cantitativa a serviciilor efectuate de Prestator.    

 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 

obligaţiile asumate prin contract sau le executa necorespunzator, atunci Achizitorul are 
dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,1% pe zi de intarziere din pretul serviciilor a caror executare a fost 
facuta cu intarziere, a fost incompleta sau necorespunzatoare, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. 

11.2 - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de intarziere din plata neefectuată, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Valoarea totala a penalitatilor de intarziere nu poate 
depasi valoarea totala a sumei datorate.  

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept 
reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment,  
cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
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11.5. Achizitorul va avea dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in situatia in 
care Contractul de finantare incheiat cu OIPOSDRU, a incetat din orice motiv. 
Denuntarea va deveni efectiva in termen de 3 zile de la primirea de catre Prestator a unei 
notificari in acest sens din partea Achizitorului. 

 
CLAUZE SPECIFICE 

 
12. Alte responsabilităţi ale Prestatorului 
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute, la punctele 4.1 si 

4.2., cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în 
conformitate cu propunerea sa tehnică si prezentul contract. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură 
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract. 

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor mentionate la 
pct. 4.1 si 4.2 Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata  

12.3. - Prestatorul are obligatia, in conditiile prezentului contract, de a respecta 
termenele de efectuare a serviciilor specificate in comenzile Achizitorului. 

12.4. – Prestatorul are obligatia de a monitoriza organizarea evenimentelor  si de a 
intocmi Tabele nominale (Anexa 5 la prezentul contract) cu participantii prezenti la 
evenimente si care au beneficiat de serviciile mentionate la pct. 4.2 pentru fiecare 
eveniment in parte. 

12.5. – Coordonarea evenimentelor mentionate la pct. 4.1 va fi realizata de persoanele 
nominalizate de Prestator, respectiv ....................   

 
13. Alte responsabilităţi ale Achizitorului 
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau 

informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră 
necesare îndeplinirii contractului.  

         
14. Recepţie şi verificări 
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 

stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Specificatiile tehnice. 
În acest scop, Achizitorul îl desemnează pe domnul George Petrişor pentru a superviza 
modul de prestare a serviciilor şi pentru coordonarea contractului. 

14.2 – (1) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul 
contract.  

(2) La sfarsitul perioadei de prestare a serviciilor se va emite un Proces-Verbal de 
Receptie a Serviciilor in conformitate cu formularul inclus in Anexa 7 la prezentul contract 
in care se va consemna numarul efectiv de participanti prezenti la fiecare eveniment in 
parte si tipul de servicii de care au beneficiat acestia conform prevederilor de la pct. 2.1. 

(3) Receptia serviciilor mentionate la pct. 4.2 se va face pe baza documentelor suport 
prezentate de Prestator prin care se stabileste numarul efectiv de participanti care au 
beneficiat de: 

• servicii de cazare (numar participanti x numar de nopti de cazare)  
• servicii de hrana – dejun si cina (numar de participanti x numarul de dejun/cina) 



                                                                                
 

 

 57 

 (4) Documentele suport care trebuie prezentate de Prestator sunt: 
• Tabelul nominal semnat de participanti pentru fiecare serviviu de care au beneficiat 
• Diagrama cazare pentru serviciile de cazare 
• Foaie de receptie servicii de hrana  

 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data intrarii in 

vigoare a contractului. 
    (2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului, 

părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
 
15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 

acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită prin prezentul contract trebuie 
finalizate în termenul convenit de părţi prin contract 

 (2) În cazul în care: 
 i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
    ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin 

încălcarea contractului de către Prestator, îndreptăţesc Prestatorul de a solicita 
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile 
vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 

15.3 -Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenul 
convenit, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin contract se face cu acordul 
părţilor. 

15.4 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita 
penalităţi Prestatorului . 

     
16. Ajustarea preţului contractului 
16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor prestatorului sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
16.2 – Preţul contractului nu se ajustează. 
 
17. Amendamente 
17.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 
 
18. Cesiunea 
18.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale 

asumate prin contract, cu exceptia creantelor nascute din prezentul contract. 
 
19. Forţa majoră 
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 

dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
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19.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-
interese. 

 
20. Soluţionarea litigiilor 
20.1 - Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

 
21. Limba care guvernează contractul 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
22. Comunicări 
22.1 - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Daca comunicarile se trimite prin telex 
sau fax, aceasta se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost 
expediata. 

22.3. - In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin 
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la 
data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
    22.4. - Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

22.5. -  Termenul de raspuns la o notificare sau comunicare este de 3 zile lucratoare. 
22.6. - Comunicarile vor fi transmise la urmatoarele date de contact : 
 
Pentru SC SIVECO Romania S.A. 
Persoana de contact George Petrişor 
Poziţia Expert calitate 
Adresa de corespondenta Complex Victoria Park, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr.        

73-81, Corp Cladire 4, Sector 1, 013685 Bucureşti, 
Romania 

Tel: 021 302 33 00, 0372 11 46 00 
Fax: 021 302 33 91, 0372 11 46 91 
 
Pentru SC .......................... SRL   
Persoana de contact ............................. 
Poziţie .............................. 
Adresa de corespondenta :  ………………………. 

Telefon:  
Fax: 
Email: 

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

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

............................. 
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23. Legea aplicabilă contractului 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
24. Incetarea/Rezilierea contractului 
24.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, la data expirarii duratei lui de 

valabilitate mentionata la punctul 6 sau prin acordul scris al partilor. 
24.2. O parte poate rezilia acest Contract, de plin drept, fara a mai fi necesara 

interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre 
parti:          

        - este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura 
insolventei inainte de inceperea executarii prezentului contract; 

        - cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract 
        - in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta 

ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i 
revin; 

25.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va 
notifica celeilalte parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care rezilierea urmeaza sa-si 
produca efectele. 

25.4. In caz de denuntare/reziliere, Prestatorul va fi indreptatit sa primeasca pretul 
reprezentand contravaloarea serviciilor efectuate şi acceptate in temeiul Contractului 
pana la data efectiva a rezilierii, daca rezilierea nu se datoreaza culpei exclusive a 
Prestatorului. 

25.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja 
scadente intre partile contractante. 

 
Părţile au înţeles să încheie astăzi, _________, prezentul contract în două exemplare, 

câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
SC SIVECO Romania SA SC ............... 
  
Irina SOCOL .................. 
Preşedinte şi Director General .................. 
  
Bogdan CIUNGRADI  
Vicepreşedinte Financiar  
  

Florin ILIA  
Vicepreşedinte  

 

     Daniela Bichir 

    Vicepresedite HR&QA 

 

 

Adelina PREDESCU  
 
Consilier juridic 
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Anexa 5  

TABEL NOMINAL CU PARTICIPANTII LA CONFERINTA/CONCURS 

[.......perioada] 2012 

 

ZIUA ______________ 

Nr. 
Crt. Nume, prenume SEMNATURA 

  ..........[luna] 2012 ....... [luna] 2012 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Total persoane   
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Anexa 7 

 
 

Preşedinte şi Director General  
Irina SOCOL 

 
 

Procesul verbal receptie a serviciilor 
nr.......din data ............ 

 
 
„Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru, servicii de organizare 

evenimente pentru conferinta participantilor la programul de formare si pentru 
concursul national de proiecte realizate in anul III de implementare al proiectului 
strategic PROFESORUL - CREATOR DE SOFT EDUCAŢIONAL – ID 34533 în perioada 
[..............], care fac obiectul prezentului proces-verbal de recepţie au fost prestate în 
cadrul contractului de servicii nr. .................din data ................., încheiat între SC 
SIVECO Romania SA, în calitate de Achizitor, şi ...................................... în calitate de 
Prestator.  

Proiectul „Profesorul – creator de soft educational”, ID 34533, este cofinanţat 
din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 
Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare 
profesională”.  

Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr.  ................. din data ................. 
compusă din  

1. .............................................................................. 
2. .............................................................................. 
3. .............................................................................. 
4. .............................................................................. 
5. .............................................................................. 
6. .............................................................................. 
7. .............................................................................. 
 
a procedat astăzi ................. la receptia serviciilor care au făcut obiectul contractului 

de servicii mentionat mai sus: 
1. .............................................................................. 
• .............................................................................. 
• .............................................................................. 
• .............................................................................. 
 
Serviciile receptionate au o valoare de ................. lei la care se adaugă ................. lei 

reprezentand TVA. 
La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului dl ......................... in calitate 

de reprezentant legal al ...................................... .  . 
Comisia de receptie constată si consemnează că „Servicii de cazare, hrană, 

închiriere săli de lucru, servicii de organizare evenimente pentru conferinta 
participantilor la programul de formare si pentru concursul national de proiecte 
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realizate in anul III de implementare al proiectului” pentru realizarea activitatiilor [se 
mentioneaza denumirea activitatii in functie de evenimentul pentru care se face receptia] 
“, din cadrul proiectului „Profesorul – creator de soft educational” ID 34533 au fost 
prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantitătilor si in perioada 
prevăzute in contractul de servicii. 

De asemenea, comisia de recepţie constată că Prestatorul si-a indeplinit obligaţiile 
asumate prin contractul incheiat intre părţi referitoare la partea din contract denumita 
„Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru, servicii de organizare evenimente 
pentru conferinta participantilor la programul de formare si pentru concursul 
national de proiecte realizate in anul III de implementare al proiectului” pentru 
realizarea activitatilor [se mentioneaza denumirea activitatii in functie de evenimentul 
pentru care se face receptia] din cadrul proiectului „Profesorul – creator de soft 
educational” ID 34533, prin asigurarea serviciilor de cazare si hrana si prin punerea la 
dispozitie a sălilor complet dotate pentru sustinerea a ....sesiuni, în .... locatii, la care au 
participat un numar de ..... cadre didactice, cu asigurarea suportului logistic angajat prin 
contract. 

 
Valoarea serviciilor prestate, conform comenzilor si raportata la numarul efectiv de 

participanti la evenimente care au beneficiat de serviciile contractare este de ........ lei 
la care se adaugă ............ lei reprezentand TVA  

Prezentul proces-verbal, conţinand 2 file a fost incheiat astăzi .................. la sediul 
Achizitorului, in 4 exemplare originale din care 2 exemplare pentru Achizitor si 2 
exemplare pentru Prestator. 

 
Beneficiar: SC SIVECO Romania SA 
Comisia de recepţie: 
Numele si prenumele: Semnatura: 

1.  ______________________________
_ 

2.  ______________________________
_ 

3.  ______________________________
_ 

4 ______________________________
_ 

5. ______________________________
_ 

6. ______________________________
_ 

7. ______________________________ 

 
 
Prestator: ........................................... 
Reprezentant legal: 
Director  Semnatura si stampila: 

1. .............................. ______________________________ 
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