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                      DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

pentru achiziţia publică de Servicii de organizare de evenimente si materiale promotionale 

„Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple” - PLUS,  

finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii 

de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru 

promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al 

Spaţiului Economic European (SEE), 2009 – 2014 

 

PREŞEDINTE COMISIE : 

DR. Diana Bulgaru Iliescu 

 

MEMBRU, 

Dr. Victor Jitari 

 

MEMBRU, 

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

 

  

Se aprobă, 



 

Director IML 

 

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

 

pentru achiziţia publică de Servicii de organizare de evenimente si materiale promotionale  

aferente proiectului, 

prin aplicarea procedurii de achiziţie directă 

 

Datele calendaristice sunt estimative după data de deschidere oferte 

 

Nr. 

crt. 

Etapa Data  

1. 

Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii : 

a) Intocmire referate de necesitate si nota justificativa de estimare a 

valorii 

b) întocmirea notei justificative de selectare a procedurii si 

intocmirea documentaţiei de atribuire  

2 mai 

2. Numirea comisiei de evaluare 6 mai  

3. Transmiterea anunțului de participare 6 mai 

4. Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire 6 mai 

5 Primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire 10 mai  

6. Răspunsul la clarificări privind documentaţia de atribuire 12 mai 

7. Termenul limită de depunere a ofertelor 
20 mai ora 

12.00 

8. Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului – verbal de deschidere 
20 mai ora 

13.00 

9. Data finalizării evaluării ofertelor 23 mai  

10. Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 23 mai  

11. Semnarea contractului 25 mai 

 

  



 

 

CAIET DE SARCINI 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 

ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică. 

 

SCOPUL ACHIZIȚIEI  

Scopul este reprezentat de achiziția de Servicii de organizare de evenimente si 

materiale promotionale aferente proiectului Suportul victimelor violenţei prin abordarea 

discriminării multiple”, finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi 

tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor 

naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului 

Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009 – 2014 

REGULI DE PUBLICITATE ȘI COMUNICARE SPECIFICE PROGRAMULUI 

DE FINANȚARE 

Toate materialele realizate în cadrul campaniei vor respecta prevederile Manualul de 

Comunicare şi Design pentru Granturile SEE. 

Toate materialele de informare și publicitate elaborate necesită consultarea prealabilă a 

finantatorului Fondului Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program - OP. 

În cazul în care machetele materialelor ce urmează a fi realizate nu obțin avizul OP, 

prestatorul va face toate modificările indicate de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile 

lucrătoare de la data solicitării. 

 

CODURI CPV: 

 79822500-7– servicii de proiectare grafica 

 79823000-9 – servicii de tiparire si de livrare 

 79952000-2 - Servicii pentru evenimente 

 

CERINȚE TEHNICE 



 

1 EVENIMENT OSLO - NORVEGIA UM NR CONDITII TEHNICE 

  Transport vizita elaborare analiza comparativa 

interventie cazuri echipa multidisciplinara Iasi 

Oslo - 

PERS 6 transport aerian, low cost, dus-inors, in 

interval agreat  

  Cazare (detaliaţi) 6 nopti  PERS 6 cazare in hotel de trei stele, doua persoane in 

camera 

  Asigurare - masa servita - PERS 6 pranz si cina - 6 zile  

2 WORKSHOP BUNE PRACTICI       

  workshop 2 zile seminar bune practici PACH

ET  

1  40 participanti/zi-sala, catering, 2 pranz, 1 

cina, 4 coffee breaks, mape workshop -pLUS 

3 EVENIMENT LANSARE serv pro bono       

  eveniment lansare servicii noi -asistenta juridica 

pro bono si consiliere si terapie psihologica -

PLUS 

evenim

ent 

1 40 pesoane, sala de conferinte, coffebreak, 

sonorizare, promovare media a 

evenimentului 

4 WORKSHOP personal medical din rural       

  Instruire formală şi non-formală pentru 

beneficiari  

PACH

ET  

1 60 asistenti medicali si medici familie rural -

2 zile -2 pranz, 1 cina, 4 coffee breaks, mape 

, cazare participanti 1 noapte x 32 

participanti  

5 FORUMURI MULTIDISCIPLINARE       

  

forumuri lunare multidisciplinare - evenim

ent 3 coffee break, mape -20 participanti -PLUS 

6 MULTIPLICARE MATERIALE -

MAPE CURS 
luna 6 

asigurarea unui nr mediu de 3000 de copii 

a/n si color, ca materiale de curs pentru 

expertii implicati  

7 CREARE SI TIPARIRE 

PROMOTIONALE     

  

 

Materiale promoţionale -aferente servicii noi PACH 1 

concept si tiparire fluturasi (1/3 A4 - 500 

buc), brosuri (A5 x 8 pag, 100) 

 



 

Oferta financiară va fi elaborată în lei, fără T.V.A. 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 

informațiile solicitate cu privire la preț.  

 

MODALITĂȚI DE RECEPȚIE ȘI PLATĂ 

 - Se vor întocmi procese verbale de recepție pentru fiecare etapă prestată / livrată spre 

achizitor. 

- Modalitatea de plată: după prestarea serviciilor și livrarea produselor pe bază de factură 

fiscală în original și proces verbal de recepție semnat de ambele părți. 

- Termenul de plată: 30 zile de la recepția calitativă și cantitativă. 

  

  



 

FORMULARE 

 

 

Aceasta secțiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 

prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de 

evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în 

cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL 1------------------------------------------------------------------------------------------  

 Operator economic                      Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

...........……………......                              nr. ........../.......... 

(denumirea/numele) 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
Către ------------------------------------------------- 

1. Subsemnatul ………………, reprezentant împuternicit al ...................................... (denumirea operatorului 

economic) cu sediul ………………(sediul operatorului economic), codul de identificare fiscala ……………., numar 

de inmatriculare …………………..,   declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că, in urma anunţului de participare apărut în ………………, având nr. ……..... din ..............……… 

(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea de Servicii de organizare de evenimente si 

materiale promotionale aferente proiectului Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării 

multiple”, finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi 

iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, 

program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009 – 2014,  cod 

CPV: 79822500-7– servicii de proiectare grafica, 79823000-9 – servicii de tiparire si de livrare,  79952000-2 - 

Servicii pentru evenimente), pentru care sedinta de deschidere a ofertelor are loc la data de ..............(zi/lună/an), 

organizată de IML Iasi, particip şi depun ofertă: 

 în nume propriu; 

si vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original, oferta compusă din ; 

i) documentele care însoţesc oferta. 

ii) Propunerea tehnică. 

iii)Propunerea financiară; 

 

2. Subsemnatul declar că: 

 nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

 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 autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 

prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, 

în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 

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

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................ (denumirea şi adresa 

autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

       Data completării ...............       Cu stimă, 

                                                                                                                                             Operator economic, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL 2-------------------------------------------------------------------------------------------  
Operator economic 

 _________________ 

 (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.180 DIN ORDONANŢA 

    

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________________,  

                                                                                            (denumirea/numele şi sediul/adresa /ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzuta la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 

criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

                                                                               

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

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

FORMULARUL 3-------------------------------------------------------------------------------------------  
   Operator economic 

 _________________ 

 (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.181 DIN ORDONANŢA 

Subsemnatul(a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 

ofertant la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului/acordului cadru de achiziţie 

publică având ca obiect achizitia de Servicii de organizare de evenimente si materiale promotionale aferente 

proiectului Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”, finanţat în Apelul Coerent din 

cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru 

reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul 

Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009 – 2014, la data de ..............(zi/lună/an), 

organizată de IML  Iași, declar pe propria răspundere că: 

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

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România 

sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată .................; 

c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit şi nu există situaţii în care să-mi fi îndeplinit în mod defectuos 

obligaţiile contractuale din motive imputabile mie, fapte care nu au produs şi nu sunt de natură să producă grave 

prejudicii beneficiarilor acestora; 

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 informatii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul 

demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

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

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

   Data completarii ......................                                                                                                      Operator economic, 

 (semnatura autorizata) 



 

FORMULARUL 4------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Operator economic 

 _________________ 

 (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.69
1
 DIN ORDONANŢA 

 

1. Subsemnatul(a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 

ofertant la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului/acordului cadru de achiziţie 

publică având ca obiect achizitia de Servicii de organizare de evenimente si materiale promotionale aferente 

proiectului Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”, finanţat în Apelul Coerent din 

cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru 

reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul 

Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009 – 2014, 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 propria răspundere, sub 

sancțiunea falsului în declarații și a excluderii din procedura de atribuire, următoarele: 

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere ori de supervizare și/sau 

acționari ori asociați, persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, ce dețin funcții de 

decizie în cadrul IML Iași; 

- nu sunt implicat în relații comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul Institutului de Medicina 

Legala Iași. 

2. Subsemnatul(a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), declar că voi 

informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe 

parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 

câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar că cele consemnate în prezenta 

declarație sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

 

Data completării ...............       Operator economic, 

                                                                                                                            _______________ 

                                                                                                                           (semnatura autorizata) 

FORMULARUL 5 -----------------------------------------------------------------------------------------  

Operator economic 

 _____________________ 

     (denumirea/numele) 

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele:      

2. Codul fiscal: 

3.    Adresa sediului central: 

4.   Telefon:    Fax:   E-mail: 

5.   Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________(numărul, data şi locul de 

înmatriculareîinregistrare)          

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)  

       Operator economic, 

_______________ 

(semnatura autorizata) 

 



 

FORMULARUL  6 -----------------------------------------------------------------------------------------  
              

 

              OFERTANTUL 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

Către IML Iasi 

 

 

Domnilor, 

 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii__________________, reprezentanţi ai ofertantului 

__________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executam_________________________(denumirea serviciilor), 

pentru suma de ___________ (suma în litere şi în cifre) lei, reprezentând ______________________________ 

(suma în litere şi în cifre) euro, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxă pe valoarea adaugată în 

valoare de _________________________(suma în litere şi în cifre) lei.              

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam serviciile în 

………………. (durata în zile). 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de _____________(durata în litere şi 

cifre)zile, 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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant 

între noi. 

5. Alături de oferta de bază: 

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar 

"alternativă"; 

nu depunem ofertă alternativă. 

            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. 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. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 

puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

________________________(semnătura), în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez oferta 

pentru şi în numele ____________________________________(denumirea/numele ofertantului). 

                                                       

 

 

  



 

FORMULARUL  7 ----------------------------------------------------------------------------------------  

    

 OFERTANTUL 

..................…………. 

    (denumirea/numele) 

 

CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE 

 

 

Către IML Iasi 

 

 

Data întocmirii…………………………………. 

Data până la care oferta este valabilă…………… 

Data pentru care se determină echivalenţa leu(RON)/euro: ......... şi cursul mediu B.N.R. de……..lei (RON)/un euro 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

serviciului  
U.M. 

Cantitat

e 

 

Pret unitar la 

destinatia finala 

(de executie la 

beneficiar 

exclusiv TVA) 

Valoare totală la 

destinatia finala 

(col.4 x col.5) 
Valoarea T.V.A. 

lei 

(RON) 
EURO 

lei 

(RON) 
EURO 

lei 

(RON) 
EURO 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 ………………         

2 ………………         

… ………………         

TOTAL OFERTĂ         

 

 

Semnătura şi ştampila ofertantului, 

 ……………………. 

 

 


