
 

 
 

 

 
 

 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

Pentru atribuirea contractului de servicii realizare studiu de analiza structurala si 

prognoza privind evolutia pietei muncii la nivelul Regiunii transfrontaliere Romania – 

Bulgaria in cadrul proiectului „CBC LABORLAB – Developing an integrated and 

inclusive labor market at cross-border level” 

 

Linie de buget: Expertiza si servicii externalizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nr. 426/24.08.2017 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITII  

 

Achizitie servicii realizare studiu de analiza structurala si prognoza privind evolutia pietei muncii la nivelul 

Regiunii transfrontaliere Romania – Bulgaria in cadrul proiectului „CBC LABORLAB – Developing an 

integrated and inclusive labor market at cross-border level” 

Achizitor Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Calarasi 

Titlul proiectului “CBC LABORLAB – Developing an integrated and inclusive 

labor market at cross-border level” 

Codul proiectului 16.4.2.050 

 

INFORMATII GENERALE 

I.1) Achizitor 

Denumire oficiala: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Calarasi 

Adresa: Str. Progresului, Bloc BBB, Etaj 3 

Localitate: Municipiul Calarasi Cod postal: 

910001 

Tara: Romania 

Persoana de contact: Mandrutescu Vlad Andrei 

 

Telefon: 0722.508.395 

E-mail: proiectecl@gmail.com Fax: 0242.318..940 

Pagina web: www.cciacl.ro  

 

 

I.2)   a) Data publicarii anuntului de participare: 24.08.2017 

b)  Sursele de finantare a achizitiei: Proiectul „CBC LABORLAB - Developing an integrated and inclusive 

labor market at cross-border level”, cod 16.4.2.050, finantat prin Programul INTERREG V – A Romania – 

Bulgaria 

c) Data limita de depunere a ofertelor: 12.09.2017 

d) Data limita de solicitare clarificari: 06.09.2017 

http://www.cciacl.ro/


 

e) Mijloace de depunere oferte: prin poştă/curier rapid  sau prin depunere directă la adresa: Mun. Calarasi, Str. 

Progresului, Bloc BBB, Etaj 3 

Oferta se va depune la sediul Achizitorului până la data de 12.09.2017 ora 14.00. 

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent 

de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. 

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau depusa după expirarea datei limită pentru depunere se 

consideră ofertă întârziata şi se returnează fără a fi deschisă.  

Lipsa oricărui document sau prezentarea acestuia neconformă atrage descalificarea ofertantului. Nu se permite 

completarea ofertei după depunerea acesteia. 

Oferta se introduce într-un plic care trebuie să fie netransparent, sigilat, semnat, ștampilat și marcat cu 

următoarele informații: 

Către:  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, Mun. Calarasi, 

jud. Calarasi 

- Oferta pentru achizitia de servicii realizare studiu de analiza structurala si prognoza privind evolutia 

pietei muncii la nivelul Regiunii transfrontaliere Romania – Bulgaria in cadrul proiectului „CBC 

LABORLAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border level” – project 

code: 16.4.2.050. 

- A nu se deschide inainte de data 12.09.2017 ora 14.00  

- Denumirea și datele de contact ale ofertantului (adresa, telefon, fax, e-mail, persoana de contact) 

În exteriorul coletului sigilat, la vedere, se va prezenta scrisoarea de înaintare conform Formularului nr. 1, în 

original:  

Oferta se va depune la sediul Achizitorului până la data de 12.09.2017 ora 14.00. 

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent 

de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. 

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau depusa după expirarea datei limită pentru depunere se 

consideră ofertă întârziata şi se returnează fără a fi deschisă.  

Lipsa oricărui document sau prezentarea acestuia neconformă atrage descalificarea ofertantului. Nu se permite 

completarea ofertei după depunerea acesteia. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 Denumirea contractului de achizitie 

Achizitie servicii realizare studiu de analiza structurala si prognoza privind evolutia pietei muncii la 

nivelul Regiunii transfrontaliere Romania – Bulgaria in cadrul proiectului „CBC LABORLAB – 

Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border level” 

Cod CPV 79311200-9 Servicii de realizare studii 

Cod CPV 79311100 – 8 Servicii de elaborare studii 

Cod CPV 72314000 – 9 Servicii de colectare si colationare date 

Cod CPV 72316000 – 3 Servicii de analiza date 

 



 

2.2 Descrierea serviciilor de vor fi achizitionate 

Servicii realizare studiu pentru analiza structurala si prognoza privind evolutia pietei muncii la nivelul 

regiunii transfrontaliere Romania – Bulgaria, in cadrul proiectului „CBC LABORLAB – Developing an 

integrated and inclusive labor market at cross-border level”,  cod  16.4.2.050, finantat prin Programul  

INTERREG V-A Romania-Bulgaria, conform caietului de sarcini ataasat prezentei documentatii. 

2.3 Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor 

a) Lucrari                                   

□ 

B) Produse                                    

□ 

c) Servicii                                      

□ 

Executare                                 □ 

Proiectare si executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                     

□ 

Leasing                                          

□ 

Inchiriere                                       

□ 

Inchiriere cu optiune de                

□ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            

□ 

Categoria serviciilor 

2A 

2B 

Locul principal de executare 

 

Locul principal de livrare 

 

Locul principal de prestare 

Aria de implementare a 

Programului INTERREG V-A 

Romania-Bulgaria. 

 

3. Durata Contractului 

Contractul intra in vigoare la data semnarii. Durata contractului este de minim 3 luni si maxim 5 luni. 

4. Ajustarea pretului contractului 

Pretul contractului nu este ajustabil. 

5. Legislatia aplicabila 

a) Anexa 4 la Contractul de finantare a proiectului “CBC LABORLAB – Developing an integrated and 

inclusive labor market at cross-border level”, finantat prin Program INTERREG V-A Romania-Bulgaria  

privind Regulile de atribuire a contractelor de achizitie publica pentru beneficiarii romani care nu au calitatea de 

autoritati contractante conform Legii 98/2016 

b) Ordinul nr. 1284/08.08.2016 privind aprobarea „Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor 

privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene” 

6. Procedura aplicata 

Procedura simplificata conform prevederilor Anexei 4 la contractul de finantare si a Ordinului nr. 

1284/08/08.2016 



 

 

 

7. Informatii privind criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare 

Pretul cel mai scazut  

Cel mai bun raport pret-calitate X 

 

Criteriul de evaluare 

 

Factori de 

evaluare 

Punctaj Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare 

1. Pretul ofertei 

fara TVA 

40 puncte Oferta cu pretul cel mai scazut va primi 40 de puncte.  

Punctajul celorlalte oferte se calculeaza dupa 

urmatoarea formula: 

                            Cel mai mic pret*     

Punctaj oferta n =...............................  x 40 

                             Pret oferta n 

* Cel mai mic pret al unei oferte conforme 

**Oferta se calculeaza cu doua zecimale 

2. Numar de 

experti implicati in 

realizarea studiului 

20 puncte Oferta cu numarul maxim de experti solicitati va 

primi 20 puncte. 

Punctajul celorlalte oferte se calculeaza dupa 

formula: 

           Numar experti oferta n 

Punctaj oferta n = .......................................... x 20 

       Cel mai mare nr. de experti implicati 

3. Experienta 

expertilor cheie 

20 puncte Oferta cu experienta cea mai mare a expertilor cheie 

va primi 20 de puncte astfel: 

                          Experienta Expert cheie 1 

Punctaj oferta n = .......................................... x 10 

                          Experienta cea mai mare  

 

                          Experienta Expert cheie 2 

Punctaj oferta n = .......................................... x 10 

                          Experienta cea mai mare  

 

    4. Cel mai mare 

termen de 

asteptare la plata – 

20 puncte Oferta cu cel mai mare termen de plata acceptat va 

primi 20 de puncte. Punctajul celorlalte oferte se 

calculeaza dupa formula: 



 

minim 30 zile; 

maxim 120 zile 

                     Termen de plata al ofertei n 

Punctaj oferta n = ............................................. x 20 

   Cel mai mare termen de plata acceptat 

Total 100 puncte Atentie: Va fi declarata castigatoare oferta cu cel 

mai mare punctaj insumat al rezultatelor de la 1-4. 

 

8. Modul de prezentare a ofertei 

4.1 Limba de redactare a ofertei Oferta va fi redactata in limba romana 

Ofertele redactate in alta limba, si care nu vor fi 

insotite de o traducere autorizata, semnata de 

traducatorul autorizat si ofertant, vor fi respinse. 

4.2 Moneda in care este exprimat pretul 

contractului 

Euro 

4.3 Perioada minima de valabilitate a ofertei 30 de zile de la data limita de depunere 

4.4 Modul de prezentare a ofertei Ofertantii vor depune urmatoarele documente 

privind situatia personala: 

- Scrisoare de inaintare (formular nr.1) 

- Declaratie privind lipsa conflictului de 

interese in cadrul procedurii de achizitie 

(formular nr. 2) 

- Declaratie privind neincadrarea in 

prevederile articolului 164 din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice 

(formular nr. 3) 

- Declaratie privind neincadrarea in 

prevederilor art. 165 din Legea nr. 

98/2016 (formular nr. 4) 

- Declaratie privind neincadrarea in 

prevederile art. 167 din Legea 98/2016 

(formular nr. 5) 

- Declaratie privind respectarea 

reglementarilor nationale de mediu 

(formular nr. 6) 

- Declaratie privind respectarea obligatiilor 

referitoare la conditiile de munca si 

protectia muncii (formular nr. 7) 

- Declaratie privind calitatea de participant 

la procedura (formular nr. 8) 

Ofertantii vor depune urmatoarele documente 

privind capacitatea de exercitare a activitatii 

profesionale si capacitatea tehnica si/sau 

profesionala: 



 

1. Certificat Constatator 

a. Persoane juridice române: 

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerțului, cu cel mult 30 zile înainte de data 

limită de depunere a ofertei, în original/copie 

legalizata/copie cu mențiunea „conform cu 

originalul”, din care să rezulte: 

1) Denumirea și toate datele de identificare 

2) Codul unic de înregistrare  

3) Sediul social, sedii secundare, punctele de 

lucru, filiale, sucursale, subunități 

4) Structura acționariatului 

5) Numele reprezentanților legali 

6) Domeniul principal de activitate  

7) Domeniile secundare de activitate 

8) Situația societății (ex. dacă este în stare 

de funcționare, reorganizare judiciară, 

dizolvare, faliment sau suspendare 

temporară a activității). 

 

Certificatul constatator emis de Registru 

Comertului trebuie sa mentioneze activitati care 

să reflecte domeniul de activitate relevant pentru 

achiziție; 

Informațiile cuprinse în certificatul constatator 

trebuie să fie reale/actuale la data limită a 

depunerii ofertelor. 

b. Persoanele juridice straine: 

Documente care dovedesc o formă de înregistrare 

ca persoană juridică în conformitate cu 

prevederile legale din țara în care ofertantul este 

rezident, din care să rezulte: 

1) Denumirea și toate datele de identificare 

2) Codul unic de înregistrare  

3) Sediul social, sedii secundare, punctele de 

lucru, filiale, sucursale, subunități 

4) Structura acționariatului 

5) Numele reprezentanților legali 

6) Domeniul principal de activitate  

7) Domeniile secundare de activitate 

8) Situația societății (ex. dacă este în stare 

de funcționare, reorganizare judiciară, 

dizolvare, faliment sau suspendare 

temporară a activității) 

 

Documentele vor fi atașate  în original/copie 

legalizata/copie ”conform cu originalul” și vor fi 

însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

2. Lista personalului implicat in implementarea 



 

contractului (formular nr. 9) 

3. CV-urile personalului implicat in 

implementarea contractului (formular nr. 10) 

4. Declaratie de disponibilitate (formular nr. 11) 

5. Declaratie privind partea/partile din contract 

care sunt indeplinite de subcontractanti si 

specializarea acestora (formular nr. 12) 

6.  Declaratie privind tertul sustinator (daca este 

cazul; formular nr. 13) 

7.   Declaratie privind lista echipamentelor, 

mijloacelor de transport si dotarilor care urmeaza 

a fi utilizate pentru indeplinirea contractului 

(formular nr. 14) 

8. Acord de Asociere (daca este cazul; formular 

nr. 15) 

9. Informatii despre asociere (daca este cazul; 

formular nr. 16  ) 

10. Declaratie privind conformitatea propunerii 

tehnice cu specificatiile caietului de sarcini 

(formular nr. 17) 

11. Oferta tehnica  

12. Oferta financiara (formular nr. 18) 

 

ATENTIE! 

Incadrearea in una sau mai multe dintre situatiile 

prezentate in formularele nr. 2, 3, 4 si 5 atrage 

excluderea ofertantului din procedura.  

Ofertantii care nu indeplinesc conditiile minimale 

impuse prin fisa de date si caietul de sarcini  vor 

fi descalificati 

In scopul evaluarii ofertelor achizitorul poate 

solicita clarificari sau completari ale 

documentelor ofertei si poate sa tina cont de 

raspunsul ofertantilor numai in masura in care 

acest raspuns este de natura sa creeze vreun 

avantaj fata de ceilalti ofertanti. Prin raspunsurile 

oferite nu pot fi modificate continutul ofertei 

tehnice sau a ofertei financiare, exceptie facand 

corecturile de natura aritmetica 

Oferta se va depune la adresa loc. Calarasi, Str. 

Progresului, Bloc BBB, etaj 3, cu scrisoare de 

înaintare - Formularul nr. 1. 

Oferta tehnică va fi întocmită în așa fel încât să 

răspundă în totalitate cerințelor din capitolul II – 



 

Specificații tehnice, asigurând corespondența cu 

fiecare cerință. 

Oferta financiară: se va completa Formularul nr. 

17 – Formularul de ofertă. 

Ofertantul va exprima prețul total si preturile 

unitare, în Euro. Prețul va include toate 

cheltuielile ocazionate de livrarea produselor la 

destinatia finala.  

Prețul va rămâne neschimbat pe tot parcursul 

derulării contractului.  

Oferta are caracter obligatoriu pe toată perioada 

de valabilitate stabilită de Achizitor. 

Fiecare ofertant este obligat să numeroteze 

paginile, să semneze și să ștampileze pe fiecare 

pagină a ofertei. 

Oferta se introduce într-un plic care trebuie să fie 

netransparent, sigilat, semnat, ștampilat și marcat 

cu următoarele informații: 

Către:  Camera de Comert, Industrie si 

Agricultura Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, 

etaj 3, Mun. Calarasi, jud. Calarasi 

- Oferta pentru achizitia de servicii 

realizare studiu de analiza structurala si 

prognoza privind evolutia pietei muncii la 

nivelul Regiunii transfrontaliere Romania 

– Bulgaria in cadrul proiectului „CBC 

LABORLAB – Developing an integrated 

and inclusive labor market at cross-

border level” – project code: 16.4.2.050. 

- A nu se deschide inainte de data 

12.09.2017 ora 14.00  
- Denumirea și datele de contact ale 

ofertantului (adresa, telefon, fax, e-mail, 

persoana de contact) 

În exteriorul coletului sigilat, la vedere, se va 

prezenta scrisoarea de înaintare conform 

Formularului nr. 1, în original:  

Oferta se va depune la sediul Achizitorului până 

la data de 12.09.2017 ora 14.00. 

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier rapid 

sau depuse direct de către ofertant la adresa 

indicată. Indiferent de modalitatea de 

depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă 

riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. 

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită 



 

sau depusa după expirarea datei limită pentru 

depunere se consideră ofertă întârziata şi se 

returnează fără a fi deschisă.  

Lipsa oricărui document sau prezentarea acestuia 

neconformă atrage descalificarea ofertantului. Nu 

se permite completarea ofertei după depunerea 

acesteia. 

4.5 Garantie de participare NU ESTE CAZUL 

4.6 Posibilitatea retragerii sau modificarii 

ofertei 

Ofertele pot fi retrase dar nu pot fi modificate 

4.7 Informatii referitoare la termenele de 

livrare a bunurilor/prestare a 

serviciilor/executare a lucrarilor  

Serviciile vor fi prestate conform planificarii 

asumate de prestator. 

Termenul de prestare a serviciilor nu poate fi mai 

mic de 90 de zile si nu poate depasi 150 de zile de 

la data semnarii contractului. 

4.8 Modalitati de contestare a deciziei Eventualele contestatii pot fi depuse la Achizitor 

in 3 zile de la data transmiterii comuniacri privind 

rezultatul procedurii.  

Contestatiile vor fi solutionate de Comisia de 

solutionare a contestatiilor din cadrul 

achizitorului. Contestatiile vor fi solutionate in 3 

zile de la primire. 

Ofertantul nemultumit se poate adresa instantelor 

de judecata, in termen de 5 zile de la transmiterea 

solutiei privind contestatia. 

4.9 Clauze contractuale Pretul contractului este ferm si nu poate fi ajustat 

pe durata contractului. 

4.10 Valoarea estimata fara TVA a 

contractului 

36.302,52 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAIETUL DE SARCINI 

A. Generalitati 

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice si face parte integranta din documentatia de atribuire in 

vederea participarii la achizitia publica a serviciilor realizare studiu de analiza structurala si prognoza privind 

evolutia pietei muncii la nivelul Regiunii transfrontaliere Romania – Bulgaria in cadrul proiectului „CBC 

LABORLAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border level”, cod 16.4.2.050, 

finantat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria. Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor 

tehnice minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnico-financiara, in 

conditiile in care criteriul de evaluare a ofertelor este „cel mai bun raport calitate-pret.” 

 

B. Obiectul procedurii de achizitie 

Servicii realizare studiu de analiza structurala si prognoza privind evolutia pietei muncii la nivelul Regiunii 

transfrontaliere Romania – Bulgaria. 

 

C. Prezentarea generala a proiectului 

Beneficiarul proiectului: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Calarasi 

Organizatorul procedurii de achiziţie: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Calarasi 

Partenerii proiectului: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare – Filiala Mehedinti – P2, 

Camera de Comert si Industrie Ruse – P3  si Camera de Comert si Industrie Vratsa – P4. 

Surse de finantare: Proiect co-finantat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 

Procedura achizitiei publice: Procedura simplificata conform prevederilor Anexei 4 la contractul de finantare si 

a Ordinului nr. 1284/08/08.2016 

D. Calendarul de desfasurare a procedurii 

a) Publicarea pe site-ul http://interregrobg.eu a Anunutului de participare, Documentatiei de atribuire, 

Caietului de sarcini in data de 25.08.2017 

b) Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari Beneficiarului - 06.09.2017, ora 16.00 

c) Termenul limita pentru depunerea ofertelor - 12.09.2017, ora 14.00 

d) Data si ora deschiderii ofertelor: - 12.09.2017, ora 14.00 

e) Data limita privind comunicarea rezultatelor: 19.09.2017, ora 16.00 

 

Oferta va cuprinde urmatoarele documente: 

1. Documente de calificare 

2. Oferta tehnica 

3. Oferta financiara 

 

http://interregrobg.eu/


 

 

SPECIFICATII TEHNICE 

Sumarul proiectului: 

Un număr mare de cetățeni din zona transfrontalieră sunt afectați de fenomenul lipsei de competențe cu efect 

direct asupra oportunităților lor de angajare. O altă parte sunt lucrătorii cu un nivel scăzut de calificare care nu 

se pot integra pe piața forței de muncă deoarece nu au posibilitatea de a-și îmbunătăți aceste abilități. 

Majoritatea acestor persoane au lacune educaționale, iar abilitățile lor nu corespund modelului actual al ofertei 

și al cererii de forță de muncă pe piață. Ei nu au acces la informații, acces la programe de formare relevante și 

nu sunt sprijiniți pentru integrarea pe piața muncii. O mare parte dintre aceștia sunt expuși riscului de a fi 

exclusi din punct de vedere social, în special categoriile dezavantajate. Companiile private se orientează spre 

modele de afaceri cu venituri reduse în zona transfrontaliera RO-BG și nu se pot dezvolta, nu creează locuri de 

muncă inteligente pentru persoanele calificate, fie au probleme în găsirea forței de muncă calificate pentru 

sectorul lor de activitate. 

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini integrarea transfrontaliera a ocupării forței de muncă și a 

mobilității forței de muncă ca o "piață" comună prin crearea modelului CBC LABORLAB care va realiza 

previziunile viitoare de aptitudini si va dezvolta structuri operaționale și programe comune de formare 

profesională capabile să integreze piața muncii. Pentru atingerea obiectivului proiectului va fi elaborat un model 

CBC LABORLAB. În prima fază va fi realizat un studiu de cercetare și se va dezvolta un model de prognoză 

(abilități, evoluția pieței forței de muncă, evoluția economică). În cea de-a doua fază vor fi elaborate 4 programe 

comune de formare profesională pentru a acoperi aptitudinile de bază, aptitudinile critice și diferența de 

competențe lingvistice. Aceste programe de instruire vor fi livrate la 480 de participanți din zona CBC. În cea 

de-a treia fază, CBC LABORLAB Cluster va fi construit ca entitate juridică, avand 3 departamente: Centrul de 

informare, Centrul de consiliere și Centrul de mobilitate a talentelor. Clusterul va fi echipat cu 3 aplicații 

software care vor fi dezvoltate prin proiect: Job Matching App, FUTURE SKILL APP și Portal APP. În cea de-

a patra fază vor fi organizate campanii de informare și va fi elaborată o strategie pentru ocuparea forței de 

muncă și incluziunea socială a persoanelor dezavantajate. În cea de-a cincea fază, acțiunile de publicitate și 

vizibilitate vor fi elaborate și implementate. Acțiunile proiectului vor fi coordonate prin activități de 

management de proiect. Principalele rezultate: 1 model inovator de integrare a pieței muncii dezvoltat - CBC 

LABORLAB; 4 programe noi de training elaborate cu 480 de participanți - programe de formare a 

competențelor de bază, programe de formare a competențelor critice; Program de formare a abilităților 

lingvistice și program de formare a problemelor transversale; 1 structură de sprijin legal pentru integrarea pe 

piața forței de muncă și mobilitatea forței de muncă create - CBC LABORLAB CLUSTER; 3 aplicații 

inovatoare pentru integrarea pe piața forței de muncă și mobilitatea forței de muncă au fost dezvoltate și 

utilizate pentru cel puțin 1600 de participanți la inițiative comune de ocupare a forței de muncă 

 

Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului:  

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini integrarea transfrontaliera a ocupării forței de muncă și a 

mobilității forței de muncă ca o "piață" comună prin crearea modelului CBC LABORLAB care va realiza 

previziunile viitoare de aptitudini si va dezvolta structuri operaționale și programe comune de formare 

profesională capabile să integreze piața muncii intr-un mediu flexibil si usor adaptabil 

Obiective specifice ale proiectului: 

1. Dezvoltarea modelului de prognoza a evolutiei aptitudinilor pe piata fortei de munca si definirea 

instrumentelor aferente 



 

2. Dezvoltarea de programe vocationale si de training adaptate la cererea pietei muncii din zona transfrontaliera 

pe baza prognozelor de evolutie viitoare 

3. Dezvoltarea modelului CBC LABORLAB care sa coordoneze si sa sprijine integrarea transfrontaliera a pietei 

muncii 

4. Integrarea directiilor strategice in ceea ce priveste mobilitatea fortei de munca si ocuparea pentru dezvoltarea 

de masuri si actiuni comune 

 

Descrierea contextului si a problemelor abordate in cadrul proiectului 

 

Un număr mare de cetățeni din zona țintă a proiectului se confrunta cu lipsa de competențe și nu au oportunități 

de angajare. Majoritatea prezinta  lacune educationale, iar abilitatilor lor nu corespund actualului model de 

cerere-oferta al pietei muncii. Ei nu au acces la informație, accesul la programe relevante de training și nu sunt 

susținuti pentru integrarea pe piața forței de muncă. O mare parte dintre ei sunt expusi riscului de excluziune 

sociale, in special persoanele din cadrul categoriilor defavorizate. Acțiunile proiectului vor oferi posibilitatea de 

a fi implicati în programe relevante educationale si de training care vor acoperi competențe de bază, abilități 

critice și decalajul de competențe lingvistice. Dupa livrarea acestor programe, acestia vor avea posibilitatea de a 

fi sustinuti de serviciile si aplicatiile Clusterului CBC LABORLAB pentru a fi integrati pe piața forței de 

muncă, de angajat sau antreprenor. Ei doresc să fie mai calificați, mai informați și mai în măsură să acceseze 

oportunități de mobilitate în zona CBC. 

Companiile private fie sunt concentrate pe modele de afaceri cu venituri mici din zona CBC și nu se poate 

dezvolta, nu sunt crea locuri de muncă inteligente pentru persoanele calificate; fie au probleme în a găsi forță de 

muncă calificată pentru sectorul lor de activitate. Prezinta lacune în comunicare cu factorii de decizie și cu 

instituțiile de învățământ ce livreaza forta de munca. Masurile factorilor de decizie nu au fost adaptate nevoilor 

locale din zona CBC și afectează mediul de afaceri, cu efecte negative asupra pieței forței de muncă. Acțiunea 

proiectului vizează companiile private ca părțile interesate relevante și importante pentru integrarea pe piața 

forței de muncă. CBC LABORLAB este un model inovator ce le va oferi posibilitatea de a avea acces la 

previziuni si informații cu privire la evoluția economică, evoluția tehnologică, competențe și evoluția lacunelor 

pe piața forței de muncă. Deci, companiile private pot utiliza (și vor fi sprijinite / stimulate să utilizeze) 

aplicațiile software dezvoltate prin activitățile proiectului pentru matching, formare, previzunie si identificare a 

angajaților. Functionalitatile Clusterului CBCLABORLAB vor sprijini pozitia și inițiativele lor în fața factorilor 

de decizie și vor reprezenta o punte de legătura importantă pentru acțiunile strategice și crearea de politici în 

domeniul CBC. 

Instituțiile de învățământ din zona CBC sunt principalul furnizor de forță de muncă calificată. Dar, timp de mai 

mulți ani, aceste institutii au o problemă in ceea ce privește matching-ul dintre ofertele educaționale și nevoile 

pieței / cerințe. Aceste nepotriviri au condus la o rata ridicată a șomajului în zona CBC, și a creat o masă de 

tineri șomeri cu abilități irelevante sau abilități reduse pentru cererea de pe piața forței de muncă. Mai mult 

aceste nepotriviri au afectat bugetele instituțiilor de învățământ deoarece au mai puțini studenți și mai puțini 

bani, profit. Modelul CBC LABORLAB va furniza prin intermediul sprijinului acțiunilor proiectului și 

legăturile pentru eliminarea acestor nepotriviri de sinteză și crearea de programe educaționale relevante pentru 

nevoile pieței muncii. Aplicatia FUTURE SKILLS, rezultatele de date de studiu și de planul strategic ar oferi 

instituțiilor de învățământ toate resursele necesare pentru furnizarea de programe educaționale mai bune, mai 

flexibile și mai adaptate la cererea de pe piață. Deci, instituțiile de învățământ vor folosi aceste input-uri să fie 

mai bine pregătiți pentru orice schimbări structurale pe piața forței de muncă pentru perioada viitoare. 

 

 

 



 

 

Procedura de achizitie si activitatile proiectului 

Procedura de achizitie este prevazuta in cadrul Activitatii 3 a proiectului “CBC LABORLAB – Developing an 

integrated and inclusive labor market at cross-border level”.  

Activitatea 3 - Studii CBC și analize structurala in ceea ce privește evoluția viitoare a pieței forței de muncă 

Această activitate este o activitate critica pentru succesul proiectului, deoarece acesta ar oferi datele și analizele 

necesare pentru construirea si operationalizarea CBC LABORLAB care se bazează pe: 

Faza 1: Colectarea și prelucrarea datelor in ceea ce privește - sectoare cheie, ocuparea forței de muncă actuale și 

viitoare, forța de muncă - abilități și capacități, probleme de șomaj și a cauze; CBC - structura pieței forței de 

muncă; obstacole în calea mobilității forței de muncă și ocuparea forței de muncă; investitori și bariere de 

internaționalizare. 

Faza 2: cercetare de date, modelare și prognoză - Proiectarea metodologiei de cercetare și instrumente; 

prelevarea de probe; setare variabile critică; colectarea și analizarea datelor; prelucrare a datelor și de integrare; 

Modelarea socio-economică a datelor; cartografiere și prognozarea evoluției pieței forței de muncă CBC și 

segmentarea pe sectoare economice, tehnologice și ocupații. Această fază va oferi 1 cartografiere și prognozarea 

a pietei muncii in zona CBC. 

Faza 3: analiza si prognozarea lacunelor in ceea ce priveste competențele de bază și critice in zona CBC - 1) 

analiza domeniilor si lacunelor competențe de bază în zona CBC; 2) analiza lacune competente critice pe piata 

muncii in zona CBC; 3) Proiectare si creare model de previziune - Pe baza analizei în etapele 1 și 2, precum și 

pe baza datelor prelucrate și obținute în faza 2 un model de previziune va fi dezvoltat pentru a identifica 

competențele de bază și lacunele de competențe și evoluția lor interval de timp. 

Pe baza acestui studiu realizat in cele trei faze de mai sus vor fi proiectate următoarele activități ale proiectului: 

A. Dezvoltarea si livrarea de programe de formare  (competențe de bază și abilități critice) 

Conceptul CBC LABORLAB va fi construit și creat pe trei piloni: 1) dezvoltarea și furnizarea de programe de 

training la nivel CBC pe baza modelelor de prognoză și a datelor de studiu; 2) Clusterul CBC LABORLAB va 

fi creat cu o structură organizatorică comună care va sprijini ocuparea forței de muncă, mobilitatea forței de 

muncă și companii regionale în calitate de centre de consiliere; 3) CBC LABORLAB  - aplicații digitale 

comune de potrivire de locuri de muncă; Aplicația Talent Mobilitate; Aplicația viitoare de competențe (de bază 

și critice). 

 

Conditii de participare: 

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie. 

 

CERINTE 

1. Resurse umane necesare executarii contractului: 

 

Coordonator de echipa – 1 persoana 

Educatie si formare – absolvent invatamant universitar de lunga durata in stiinte sociale, stiinte economice 

(inclusliv finante) sau matematica 

Experient generala – minim 5 ani 

Experienta specifica – minim 3 ani in activitati de analiza si programe de dezvoltare a capitalului uman, inclusiv 

prin antreprenoriat 



 

Calificari cheie: lider de echipa in cel putin 1 proiect de colectare si/sau analiza datelor si/sau de dezvoltare a 

unor strategii/program de dezvoltare a capitalului uman;  

 

Experti Cheie – 2 persoane 

Fiecare expert cheie trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minimale: 

- studii doctorale absolvite in stiinte sociale, economie, statistica, econometrie sau matematica 

- Minim 5 ani experienta profesionala in domeniul modelarii economice/socio-economie sau in analiza 

pietei muncii 

- Implicarea in cel putin 1 proiect international de cercetare/studiere a pietei muncii in ceea ce priveste 

prognozarea sau analiza pietei muncii in ultimii 7 ani. 

Grupul de experti cheie trebuie sa acopere urmatoarele nivele de expertiza si actiuni: 

- analiza/analiza structurala a pietei muncii, modelare pietei muncii si prognoza 

- devzoltarea de instrumente de modelare 

- realizarea de testari, prognoze si incorporarea rezultatelor analizelor calitative in outpu-uri cantitative 

- Analiza calitativa si cantitativa a pietei muncii 

- Intelegerea programelor de educatie, training, ocupare si a politicilor conexe la diferente nivele si in 

diferite state UE, cu accent pe Romania si Bulgaria 

- Experienta in dezvoltarea de scenarii socio-economice si in scenario analysis, incluzand analiza de 

impact politici 

- Realizarea de analize cross-country, cross-sectoriale si cross-ocupationale 

 

Experti non-cheie – minim 2 persoane 

Primul expert  non-cheie trebuie sa indeplineasca urmtoarele criterii minimale: 

- studii universitare finalizate in stiinte sociale, economie, statistica, econometrie, matematica 

- Minim 2 ani experienta profesionala in modelare economica si/sau analiza pietei muncii si/sau analiza 

de politici 

- Participarea la cel putin 1 proiect de dezvoltarea a capitalului uman/ analiza a pietei muncii  finantat 

prin fonduri UE sau programe alte donatorilor internationali 

Expert non-cheie 1 va indeplini urmatoarele atributii: 

- crearea, ajustarea and gestionarea de baze de date de mari dimensiuni 

- realizarea de analize statistice, econometrice si/sau alte analize cantitative 

- dezvoltarea, construirea, programarea si testarea de modele de prognoza, module si systeme 

- crearea, dezvoltarea si design-ul baseline si scenarii alternative 

- interpretarea rezultatelor si realizarea de analize cantitative si calitative 

- intelegerea functionalitatilor sistemelor economice si a pietei muncii in special 

- Realizarea de analize cross-country, cross-sectoriale si cross-ocupationale 

 

Al doilea expert non-cheie va indeplini urmatoarele cerinte minimale: 



 

- Minim 3 ani experienta profesionala in editarea, raportarea, elaborarea si pregatirea textului pentru 

publicare. Experienta va fi dovedita prin furnizarea unei liste de publicatii in ultimii 3 ani 

- Studii universitare finalizate in stiinte sociale, economie, statistica, econometrie, matematica 

 

Cerintele minimale mentionate sunt obligatorii pentru toti potentialii ofertanti. Neindeplinirea lor atrage dupa 

sine eliminarea din competitie. 

Ofertantul poate propune personal non-cheie suplimentar pentru a asista echipa solicitata. De asemenea 

contractorul trebuie sa coreleze necesarul de personal suplimentar propus cu metodologia de realizare a 

studiului ce o va propune si cu etapele de realizare. 

 

RESURSE TEHNICE NECESARE EXECUTARII CONTRACTULUI 

Laptop-uri/PC – 5 bucati 

Imprimanta – 2 bucati 

 

ZONA DE DESFASURARE A CONTRACTULUI 

Zona in care se vor desfasura activitatile contractului va fi zona transfrontaliera aferenta granitei Romaniei cu 

Bulgaria, pe teritoriul celor 4 judete incluse in proiect (Calarasi, Mehedinti, Ruse, Vratsa). 

 

ACTIVITATILE CONTRACTULUI 

Activitatile contractului sunt impartite in doua mari componente minimale: 

1) Componenta A – Studiu transfrontalier pentru realizarea de predictii/prognoze socio-economice in ceea 

ce priveste structura si evolutia pietei muncii 

2) Componenta B – Analiza , modelare si prognoza transfrontaliera a lacunelor privind abilitatile de baza 

si abilitatile critice 

 

Pentru componenta A sunt necesare a fi realizate urmatoarele task-uri: 

Task 1 – Realizare studiu privind: a) zone cheie de angajare (employment key sectors); b) abilitati si capacitati 

ale fortei de munca – existente si solicitate; c) analiza studiu privind structura pietei muncii in zona 

transfrontaliera; d) bariere in ceea ce priveste mobilitate fortei de munca si ocuparea; e) strategiile de 

specializare inteligenta si corelarea cu abilitatile fortei de munca; f) structura economica a zonei, mediul privat 

si cererea de forta de munca; g) oferta educationala si de formare in zona transfrontaliera; h) corelarea ofertei 

educationale/training cu cererea de forta de munca; i) sectoare cheie, ocuparea forței de muncă actuale și 

viitoare, forța de muncă - abilități și capacități, probleme de șomaj și a cauze; CBC - structura pieței forței de 

muncă; obstacole în calea mobilității forței de muncă și ocuparea forței de muncă – analiza cross-country; CBC; 

cross-sectoriala si cross-ocupationala; k) Investitori si bariere de internationalizare 

Task 2 - Proiectarea metodologiei de cercetare și instrumente; prelevarea de probe; setare variabile critică; 

colectarea și analizarea datelor; prelucrare a datelor și de integrare; Modelarea socio-economică a datelor; 

cartografiere și prognozarea evoluției pieței forței de muncă CBC și segmentarea pe sectoare economice, 

tehnologice și ocupații. Această fază va oferi 1 cartografiere și prognozarea a pietei muncii in zona CBC; - 

esantionare, instrumente de colectare date; colectare de date; baseline si baza de date; analiza datelor; integrarea 

datelor; modelarea socio-economica a datelor; mapare si prognoza a evolutiei pietei muncii transfrontaliere pe 

ocupatii si sectoare economice. 



 

 

Rezultatele estimate pentru componenta A sunt: 

- 1 Studiu transfrontalier pentru realizarea de predictii/prognoze socio-economice in ceea ce priveste 

structura si evolutia pietei muncii 

- Baza de date  

 

 

Pentru componenta B sunt necesare a fi realizate urmatoarele task-uri: 

Task 1 – Analiza a lacunelor privind abilitatile de baza 

Task 2 – Analiza a lacunelor privind abilitatile critice 

Task 3 – Analiza a evolutiei sectoarelor de specializare inteligenta 

Task 4 – Modelare si prognoza  

Analiza si prognozarea lacunelor in ceea ce priveste competențele de bază și critice in zona CBC - 1) analiza 

domeniilor si lacunelor competențe de bază în zona CBC; 2) analiza lacune competente critice pe piata muncii 

in zona CBC; 3) Proiectare si creare model de previziune - Pe baza analizei în Componenta A, precum și pe 

baza datelor prelucrate și obținute în Componenta B, un model de previziune va fi dezvoltat pentru a identifica 

competențele de bază și lacunele de competențe și evoluția lor interval de timp. 

Rezultatele estimate pentru componenta A sunt: 

- 1 Analiza a lacunelor privind abilitatile de baza; 1 Analiza a lacunelor privind abilitatile critice; 1 

Analiza a evolutiei sectoarelor de specializare inteligenta; Model de previziune dezvoltat pentru a 

identifica competențele de bază și lacunele de competențe și evoluția lor interval de timp. 

 

ALTE CERINTE PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI 

Prestatorul va trebui sa aiba in vedere comunicarea constanta cu beneficiarul si partenerii proiectului. Pe 

parcursul derularii contractului, beneficiarul isi rezerva dreptul de a monitoriza activitatea sa. In acest sens 

prestatorul va avea obligatia de a pune la dispozitia beneficiarului la cerere urmatoarele tipuri de informatii pe 

parcursul derularii contractului: 

- informari periodice cu privire la stadiul implementarii, inclusiv eventualele impedimente in 

desfasurarea activitatii si solutiile propuse. 

La finalizarea contractului, prestatorul va preda livrabilele aferente, baza de date precum si modelul de 

prognoza realizat. Totodata prestatorul va asista beneficiarul in procesul de transferare a modelului de prognoza 

in aplicatia FUTURE SKILLS. 

 

PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE 

Oferta tehnica va fi intocmita conform specificatiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini si va include cel 

putin: metodologia de realizare a activitatilor preazute in cadrul contractului, echipa alocata, resursele materiale 

alocate si graficul de realizare pe fiecare activitate in parte. 

 

 

PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE 

Se completeaza Formularul nr. 18. Oferta financiara va fi exprimata in euro. 



 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI 

Se solicita o perioada de valabilitate a ofertei de 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Oferta se va 

depune la adresa: Mun. Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, Etaj 3, până la data de 11.08.2017 ora 12.00. 

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent 

de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. 

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau depusa după expirarea datei limită pentru depunere se 

consideră ofertă întârziata şi se returnează fără a fi deschisă.  

Lipsa oricărui document sau prezentarea acestuia neconformă atrage descalificarea ofertantului. Nu se permite 

completarea ofertei după depunerea acesteia. 

Oferta se introduce într-un plic care trebuie să fie netransparent, sigilat, semnat, ștampilat și marcat cu 

următoarele informații: 

Către:  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, Mun. Calarasi, 

jud. Calarasi 

- Oferta pentru achizitia de servicii realizare studiu de analiza structurala si prognoza privind evolutia 

pietei muncii la nivelul Regiunii transfrontaliere Romania – Bulgaria in cadrul proiectului „CBC 

LABORLAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border level” – project 

code: 16.4.2.050. 

- A nu se deschide inainte de data 18.08.2017 ora 12.00  

- Denumirea și datele de contact ale ofertantului (adresa, telefon, fax, e-mail, persoana de contact) 

În exteriorul coletului sigilat, la vedere, se va prezenta scrisoarea de înaintare conform Formularului nr. 1, în 

original:  

Oferta se va depune la sediul Achizitorului până la data de 08.09.2017 ora 12.00. 

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent 

de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. 

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau depusa după expirarea datei limită pentru depunere se 

consideră ofertă întârziata şi se returnează fără a fi deschisă.  

Lipsa oricărui document sau prezentarea acestuia neconformă atrage descalificarea ofertantului. Nu se permite 

completarea ofertei după depunerea acesteia. 

 

PERIOADA DE EXECUTIE 

Perioada de executie va fi de minim 90 de zile si maxim 150 zile. Pentru fiecare activitate a contractului in parte, 

reprezentantii beneficiarului si cei ai firmei selectate vor stabili un calendar de derulare asumat prin contract 

astfel incat, activitatea sa se desfasoare cat mai curand posibil, precum si corelarea cu partenerii bulgari privind 

aceeasi activitate. 

CONTRACTARE SI PLATI 

Intre beneficiar si ofertantul castigator se va incheia un contract de prestari servicii. Emiterea facturilor de catre 

prestator si plata serviciilor se va efectua numai dupa semnarea procesului verbal de receptie a tuturor 

documentelor prevazute pentru fiecare activitate din contract. 

Termenul de plata incepe sa curga din momentul in care beneficiarul primeste factura emisa de catre prestator, 

plata efectundu-se conform ofertei prezentate.  



 

Procedura de acceptare si aprobare a livrabilelor si materialelor aferente, care conditioneaa efectuarea platilor in 

cadrul contractului va consta in urmatoarele etape: 

1. Transmiterea documentelor: transmiterea livrabilului/materialului/output-ului corespunzator unei etape a 

contractului in conformitate cu calendarul agreat, in conditiile specificate la sectiunea anterioara. 

2. Examinarea si evaluarea: Achizitorul analizeaza si formuleaza feedback si/sau comentarii in termen de 

maxim 5 zile de la primirea lor, apoi le transmite prestatorului pentru a fi integrate in forma finala in maxim 

5 zile de primirea lor. 

3. Aprobarea. Achizitorul va aproba livrabilul si va intocmi procesul verbal de receptie in baza caruia se vor 

realiza documentele de plata 

Platile in cadrul contractului se vor efectua dupa incheiere fiecarei activitati/task si acceptarea/aprobarea 

livrabilelor prin procesul verbal de receptie. 

PRECIZARI FINALE 

Operatorul economic declarat castigator dupa finalizarea evaluarii, va incheia contractul de servicii cu 

beneficiarul. Oferta pe baza careia operatorul economic a fost declarat castigator devine parte integranta a 

contractului de servicii. 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele, in conditiile legii. 

Respectarea instructiunilor din Caietul de sarcini este obligatorie pentru toti operatorii economici care au depus 

oferta 

 

 

Intocmit, 

MANDRUTESCU VLAD ANDREI 

EXPERT ACHIZITII PUBLICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL 1 

OPERATOR ECONOMIC  

____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către:  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi 

           Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, Calarasi 

Ca urmare a anunţului publicat pe site-ul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi pentru atribuirea 

contractului de realizare studiu de analiza structurala si prognoza privind evolutia pietei muncii la nivelul 

Regiunii transfrontaliere Romania – Bulgaria in cadrul proiectului „CBC LABORLAB – Developing an 

integrated and inclusive labor market at cross-border level” – project code: 16.4.2.050 - noi, 

________________________  (denumirea/numele ofertantului, adresa completa, datele de contact, telefon, fax, 

e-mail), vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

2. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi 

autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, 

precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii. 

3. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente 

procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. 

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

 

Data completării:      

Ofertant:  (denumirea operatorului economic), 

_________________ 

(nume semnatar, semnatură autorizată). 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL  2 

OPERATOR ECONOMIC  

____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LIPSA CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN CADRUL 

PROCEDURII DE ACHIZIŢIE 

Subsemnatul, ......................................................... (nume, prenume), reprezentant împuternicit al 

…………….........................................… (denumirea operatorului economic), cu sediul în 

………….................................................……… (adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la 

procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea de servicii de realizare studiu de analiza 

structurala si prognoza privind evolutia pietei muncii la nivelul Regiunii transfrontaliere Romania – Bulgaria 

in cadrul proiectului „CBC LABORLAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border 

level” – project code: 16.4.2.050. declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint nu se află în 

niciuna dintre situațiile descrise la art. 14 din O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora, respectiv: nu există legături între structurile acţionariatului beneficiarului contractului pentru care 

depunem prezenta oferta şi mine ca ofertant, nu există legături între membrii comisiei de evaluare şi mine ca 

ofertant si nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 

De asemenea, mă oblig ca, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de achiziție, apare o 

situație de conflict de interese, să o notific deîndată, în scris, achizitorului pentru a putea lua măsurile necesare 

înlăturării situației respective. 

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că 

achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare 

de care dispunem. 

 

Data completării:     

 

 

Ofertant  (denumirea operatorului economic), 

_________________ 

(nume semnatar, semnatură autorizată)



 

 

Operator economic                FORMULARUL 3 

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

      (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în 

calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de 

fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele 

infracţiuni: 

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

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

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

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

condamnat; 

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

78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

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

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

banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, 

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

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

Europene din 27 noiembrie 1995. 

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. 

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

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

doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  



 

 

 

 

     OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________       FORMULARUL 4 

           (denumirea/numele 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 

                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

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

acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea 

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

de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 

bugetul general consolidat. 

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

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

doveditoare de care dispunem. 

            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

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

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Operator economic                         FORMULARUL 5 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la 

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ………………………… de către 

…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  

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

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității; (a 

se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 

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

legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a condus 

la o distorsionare a concurenței; 

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

achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, nu 

au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 

sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 

contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și 

selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin informații 

confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra 

deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-l reprezint.  

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

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

doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  

 

 

 

 



 

 

 

Operator economic                                                                                        FORMULARUL 6 

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

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA 

REGLEMENTARILOR NATIONALE DE MEDIU 

 

 

 

Subsemnatul  ______________________________________ (nume şi prenume), reprezentant al 

_______________________________ (ofertant) declar pe propria răspundere că mă angajez să execut lucrarile, 

pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile nationale de mediu si standardele UE in 

domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic 

___________________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

Data:________________ 

 

 

 



 

 

FORMULARUL 7 

    Operator economic 

………………….. 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR 

REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………………….... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, în conformitate cu 

art. 34 alin. 2 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 

modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 că, la elaborarea ofertei, s-a ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la respectarea condiţiilor de muncă şi a normelor de protecţia muncii şi PSI ce se impun a fi 

respectate în execuţia lucrărilor. 

 

Subsemnatul  declar că ne angajăm faţă de autoritatea contractantă că, pe tot parcursul execuţiei 

contractului de lucrări,  vor fi respectate normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare. 

 

 Subsemnatul  declar că 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 dispunem. 

  

Data completării: ………………… 

 

Operator economic, 

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

 

(semnătură autorizată)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Operator economic 

_______________                                                                                       FORMULARUL 8 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

1. Subsemnatul, reprezentant ................................................................................. 

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in 

acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................................(se 

mentioneaza procedura), avand ca obiect......................(denumirea autoritatii contractante), particip si depun 

oferta: 

 [ ] in nume propriu; 

 [ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................; 

 [ ] ca subcontractant al ....................................................................; 

  (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

2. Subsemnatul declar ca: 

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 

 (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni mofificari in 

prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de 

achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului in 

achizitie publica. 

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta 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. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 

sa furnizeze informatii reprezentatntilor autorizati ai .......................................................(denumirea si 

adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea 

noastra. 

 

                                                                                                   

                                                                                                  Operator economic, 

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

                                                                                                 (semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARUL 9 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

LISTA PERSONALULUI IMPLICAT IN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI 

 

 

 

Titlul contractului: ............................ 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 

acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

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

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

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

declaraţie. 

 

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

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

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

 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....................... (se precizează data expirării perioadei de 

valabilitate a ofertei) 

 

         

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” 

din NOUL COD PENAL. 

 

 

Operator economic,       Data completării: 

___________________       __________________ 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa la FORMULARUL 9 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII REFERITOARE LA PERSONALUL DE SPECIALITATE DIRECT 

 IMPLICAT ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 

 

 

Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului 

economic) declar pe propria răspundere că pentru  lucrarea “___________________________“ voi folosi 

următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane implicate în derularea contractului pe perioada 

de exercitare a atribuţiilor legate de funcţia deţinută pentru îndeplinirea contractului: 

 

Nr. 

crt. 
FUNCŢIA 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

Studiile se 

specialitate 

Vechimea în 

specialitate 

(ani) 

Numărul de lucrări 

similare, executate în 

calitate de 

conducător 

0 1 2 3 4 

A. PERSONAL DE CONDUCERE 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

DIRECTOR 

ECONOMIC 

 

DIRECTOR TEHNIC 

 

 

_______________ 

 

 

_______________ 

 

 

_______________ 

 

 

  ____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI astfel 

cum s-a solicitat în caietul de sarcini 

1 

 

2 

 

. 

 

. 

 

……………………… 

 

…………………….. 

…………………. 

 

…………………. 

…………….. 

 

……………… 

………………….. 

 

…………………... 

 

Operator economic,       Data completării: 

___________________       __________________ 

(semnătură autorizată) 

 

Notă: 

Fiecare persoană de specialitate mai sus menţionată va fi disponibilă pe perioada de exercitare a atribuţiilor 

legate de funcţia deţinută pentru îndeplinirea contractului. 

 

 



 

FORMULARUL 10 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Rol propus în cadrul lucrării: 

 

1. nume: 

2. prenume: 

3. data nasterii: 

4. nationalitate: 

5. stare civila: 

6. educaţie: 

 

Instituţia (datele de la - până la) Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obţinute 

  

  

 

7. aptitudini lingvistice: indicaşi competenţa de la 1 la 5 (1- excelent, 5- de bază) 

 

limba citit vorbit scris 

    

    

    

 

8. apartenenţă la organisme profesionale: 

9. alte aptitudini: (de ex: cunoştinţe de operare pe calculator, etc) 

10. poziţia ocupată în prezent: 

11. ani de vechime în cadrul firmei/organizaţiei: 

12. calificări cheie: (relevante pentru contract): 

13. experienţă profesională: 

Perioada de la 

(luna/an)- până la 

(luna/an) 

Locul  Operatorul 

economic 

Poziţia Descrierea serviciilor prestate din 

care să reiasă îndeplinirea criteriilor 

de calificare 

     

     

     

 

14. alte informaţii relevante 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” 

din NOUL COD PENAL. 

 

Data ...............   Semnătura expertului cheie propus ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL 11 

 

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE 

 

Titlul contractului: ............................. 

 

Subsemnatul ______________________________ (nume, prenume ale expertului cheie propus) declar ca sunt 

de acord sa particip la procedura de atribuire organizata pentru achizitionare lucrari 

______________________________________________ pentru ofertantul / asocierea 

_____________________________________________________ 

 

Declar că informaţiile prezentate în Curriculum Vitae din ofertă sunt conforme cu realitatea şi mă oblig să 

lucrea pe perioada de exercitare a atribuţiilor legate de funcţia deţinută pentru îndeplinirea contractului, în 

situaţia în care această ofertă va fi desemnata castigatoare. 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” 

din NOUL COD PENAL. 

 

Data completării:__________________ 

 

                                                                                                                Numele şi prenumele, 

                                                                                                             ____________________ 

                                                                                                             (semnătura expertului cheie propus) 

 

 

 

 

 

Notă: a se completa de fiecare persoană responsabilă nominalizată în ofertă şi a se prezenta în original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL 12 

 

 Operator Economic  

_____________________  

(denumirea/numele)  

 

Titlul contractului: ............................. 

 

 

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE 

SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al....................................................,  

                                                      (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/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 

autoritatea contractanta 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.  

 Prezenta declaratie este valabila pana la data de ……………………………. (se precizeaza data 

expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” 

din NOUL COD PENAL. 

 

 

Operator economic,       Data completării: 

___________________       __________________ 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la FORMULARUL 12 



 

 

 Operator Economic  

_____________________  

(denumirea/numele)  

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

subcontractant 

Partea/partile din contract ce 

urmeaza a fi subcontractante 

Procentul aferent părţilor din 

contract ce urmează a fi 

subcontractate 

(%) 

Acord subcontractor cu 

specimen de semnatura şi 

ştampilă 

     

     

     

 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” 

din NOUL COD PENAL. 

 

 

Operator economic,       Data completării: 

___________________       __________________ 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL 13 



 

 

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale 

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

(denumirea) 

 

Declaraţie 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea terţului 

susţinător tehnic şi profesional) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 

publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, instalaţiile, echipamentele tehnice de care 

dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie .............................sunt 

reale. 

 Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor 

apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect ......................(obiectul 

contractului). 

 

Lista privind logistica, instalaţiile, echipamentele tehnice aflate în dotare şi care urmează a fi efectiv folosite 

pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie1 

     

     

 

 Subsemnatul declar că 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, situaţiilor şi 

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

declaraţie. 

 

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

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

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

  

 Prezenta declaraţie este anexă la ”Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională 

oferită .......................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” 

din NOUL COD PENAL. 

  

 

Data completării,      Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

Anexa 1 la Formular 13 

                                                           
 



 

 

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale 

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

(denumirea) 

 

Declaraţie 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea terţului 

susţinător tehnic şi profesional) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 

publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor 

de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 

.............................sunt reale. 

 

Lista  privind personalul angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie publică: 

 

 Anul 2013 Anul  2014 Anul 2015 

Personal angajat    

Din care personal de conducere    

Personal efectiv alocat pentru 

îndeplinirea contractului 

   

Din care personal de conducere 

efectiv alocat pentru îndeplinirea 

contractului 

   

 

 

 Subsemnatul declar că 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, situaţiilor şi 

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

declaraţie. 

 

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

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

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

  

 Prezenta declaraţie este anexă la ”Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională 

oferită .......................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” 

din NOUL COD PENAL. 

  

 

Data completării,      Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARUL 14 

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL 

ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI  

 

 

 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 

tabelul anexat sunt reale. 

 

 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 

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

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

declaraţie. 

 

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

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....................................................................cu privire la orice 

aspect tehnic şi financiar 

 (denumirea si adresa autorităţii contractante) 

în legatură cu activitatea noastra. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 

               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” 

din NOUL COD PENAL. 

 

                  

        Operator economic, 

                                       

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

                                                                               

                           (semnatura autorizată) 
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Anexa la formularul nr. 14 

 

 

 

LISTA 

cuprinzând cantitătile echipamente tehnice 

 

 

 

Nr.crt. Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

U.M. Cantitate Forma de deţinere 

Proprietate În chirie 

1.      

2.      

 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN 

ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL. 

      

  

                 

     Operator economic, 

                                      

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

                                                                              

                        (semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate un echipament acesta va prezenta un 

contract/precontract de inchiriere sau un angajament de punere la dispozitie.  
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FORMULARUL 15 

 Operator Economic  

_____________________  

(denumirea/numele)  

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

nr…………/………………….. 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 

    

CAPITOLUL I - PĂRŢILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între: 

SC ……………..,, cu sediul în ………………, telefon/fax  ………….., înmatriculată la Registrul 

Comerţului din ………….. sub nr. ………………, cod unic de  înregistrare…………., cont 

…………….. deschis la …………………., reprezentată prin ......................, avînd funcţia de 

........................., în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE 

şi  

SC ……………..,, cu sediul în ………………, telefon/fax  ………….., înmatriculată la Registrul 

Comerţului din ………….. sub nr. ………………, cod unic de  înregistrare…………., cont 

…………….. deschis la …………………., reprezentată prin ......................, avînd funcţia de 

........................., în calitate de ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI  

Art. 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 

...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare.  

Art. 2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

Art. 2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se 

va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

CAPITOLUL III - DURATA ACORDULUI  

Art. 3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 

procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în 

cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie), respectiv până la stingerea 

tuturor datoriilor legate de acesta.. 
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CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

Art.  4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită 

prin prezentul acord.  

Art. 4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru a primi 

instrucţiunile în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

Art. 4.3 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 

acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

Art. 5 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

Art. 6 Execuţia întregului contract, inclusiv plata, va fi făcută exclusiv cu asociatul desemnat ca lider. 

Art. 7 Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate 

obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătură cu Contractul. 

Art. 8 ......................................... va suporta chltuielile de contractare (garanţia de participare, garanţia 

de bună execuţie, etc), aferente obiectivului menţionat la art. 2. 

Art. 9 Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere. 

Art. 10 Asociaţii convin ca în cazul în care unul dintre membrii asocierii este supus procedurii de 

insolvenţă/dizolvare/ administrare judiciară sau este sub controlul altei autorităţi, ceilalţi membri ai 

Asocierii vor prelua toate sarcicine şi obligaţiile acestuia în cadrul prezentului Contract. 

Art. 11 Niciuna dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să 

greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi cât şi a Beneficiarului. 

Art. 12 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă 

la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art............ De comun acord, 

asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

Art. 13 Eventualele litigii intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de 

nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

Art. 14 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de execuţie a 

lucrărilor, cu  prevederile contractului ce se va încheia între ................ (liderul de asociere) şi 

Beneficiar. 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

 

Liderul asociatiei: 

_____________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere conţine clauze obigatorii şi se va completa în funcţie de cerinţele 

specifice ale obiectului contractului/contractelor.  



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL 16 
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 Operator Economic  

_____________________  

(denumirea/numele)  

 

INFORMAŢII DESPRE ASOCIERE 

 

 

Titlul contractului: ............................. 

 

 

 Subsemnatul,……………………(nume, prenume),  reprezentant imputernicit 

al...................................................., (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) , în 

calitate de ofertant la procedura de cerere de ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informaţiile de 

mai jos sunt reale.  

Denumirea liderului ……………………. 

 

Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul 

Adresa sediului …………………………………. 

Telefon ……….. Fax …………. E-mail ………….. 

 

Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere 

a) ………………… 

b) …………………… 

c) ………………. 

      Etc.……………….. 

 

 

 

 

 

 

Operator economic,       Data completării: 

___________________       __________________ 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL 17 
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Operator Economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU  

SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI 

 

 

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

autorizate)................,reprezentant împuternicit al...................(denumirea/numele 

ofertantului)..................., declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din Caietul 

de Sarcini. 

 

 

 

 

Data completării         Operator economic, 

.................................       (semnătură autorizată şi 

stampila) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

FORMULARUL 18 

    Operator Economic 

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

     (denumirea/numele) 

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

Către: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi 

 

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 prestam serviciile realizare 

studiu de analiza structurala si prognoza privind evolutia pietei muncii la nivelul Regiunii 

transfrontaliere Romania – Bulgaria in cadrul proiectului „CBC LABORLAB – Developing an 

integrated and inclusive labor market at cross-border level” – project code: 16.4.2.050. pentru suma 

de ....................................................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se 

adaugă TVA în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), dupa 

cum este detaliat in cele ce urmeaza: 

 

Nr. 

crt. 

Descriere serviciu Pret fara 

TVA/euro 

Pret cu TVA 

/euro 

1 Componenta A – Studiu transfrontalier pentru realizarea de 

predictii/prognoze socio-economice in ceea ce priveste 

structura si evolutia pietei muncii 

  

2 Componenta B – Analiza , modelare si prognoza 

transfrontaliera a lacunelor privind abilitatile de baza si 

abilitatile critice 

  

TOTAL   

 

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

conformitate cu cerințele din documentația de atribuire. 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi 

cifre) respectiv până la data de ...../....../......... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea 

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

contract angajant între noi. 
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5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 

economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

 

Data:....../....../.......... 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

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

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


