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1. DATE PRIVIND AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTĂ 

Beneficiar: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN 
Proiectul: „Abilitați Dobândite prin Scoală în județele Caraș-Severin și Mehedinți”, proiect 
finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman, ID Proiect 135363 
 
 2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

2.1 Titlu  Achizitia unui serviciu de formare echipa managerială-leadership, pentru 69 persoane 
din GT(echipa managerială) . 

2.2 Cod CPV: 80530000-8  
2.3 Descriere succintă 

Inspectoratul Scolar Judetean Caras-Severin achizitioneaza pentru proiectul „Abilitați 
Dobândite prin Scoală în județele Caraș-Severin și Mehedinți”,  cod 135363, cofinantat prin 
Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman, un serviciu de formare echipa 
managerială-leadership, pentru 69 persoane din GT(echipa managerială) . 
 
 
2.3.1  Obiectul achiziţiei şi particularităţile acesteia 

Obiectul contractului in reprezinta achizitia unui serviciu de formare echipa managerială-
leadership, pentru 69 persoane din GT(echipa managerială) . 

3.  MODALITATEA DE ATRIBUIRE 

3.1 Determinarea şi justificarea valorii estimate 
3.1.1 Valoarea totală estimată fără TVA 58650,00 lei, TVA 0. 
3.1.2 Justificarea valorii estimate 
Valoarea estimata a contractului de achiziție a fost aprobată în cadrul bugetului aferent 
contractului de finanțare nr POCU/665/6/23/135363 încheiat în vederea realizării proiectului  
„Abilitați Dobândite prin Scoală în județele Caraș-Severin și Mehedinți”. 
Valoarea estimată a fost determinată pe baza unui studiu de piață reflectat într-o suită de 
prețuri orientative, la momentul depunerii Cererii de Finanțare. 
Pentru determinarea valorii estimate s-au avut în vedere următoarele: 
a) evoluția cursului RON / EURO; 
b) piața de profil din regiune  
c) modul de desfășurare a contractului; 
d) suma totală prevăzută în Contractul de finanțare 
e) valoarea însumată a tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără TVA, 
luând în considerare orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii. 

3.2 Alegerea şi justificarea procedurii de atribuire 
3.2.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
3.2.1.1 Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire□ Offline    
3.2.1.2 Tipul procedurii: procedură internă proprie pentru servicii din Anexa 2 □ 
Justificare: 
Având în vedere natura serviciilor ce urmează a fi achiziționate, respectiv servicii de formare, 
care se încadrează potrivit Legii nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare în 
categoria serviciilor din Anexa 2 din același act normativ, a fost stabilită procedura internă 
proprie ca modalitate de atribuire. 
3.2.2 Informaţii privind acordul-cadru –nu este cazul 



 

 

3.2.3 Informaţii despre licitaţia electronică- nu este cazul 

3.2.4 Informaţii privind loturile                             
3.2.4.1 Împărţire pe loturi NU 
Prin împărțirea pe loturi executarea contractului ar deveni excesiv de dificilă din punct de 
vedere tehnic și costisitoare, iar necesitatea de a coordona diferiții contractanți pentru loturi 
ar risca să submineze grav buna executare a contractului.  
3.2.5 Reducerea termenelor 
NU 
3.3 Alegerea şi justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea şi, după caz, 
criteriile de selecţie 
3.3.1 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind 
înscrierea în registrele profesionale sau comerciale 
a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului 

1. Ofertanţii, subcontractanţii şi terţii susţinători nu trebuie să se regăsească în situaţiile 
prevăzute la art.164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei 
lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE 
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste 
documente pot fi:  
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, 
taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la 
momentul prezentarii; Se vor prezenta astfel de certificate atat pentru sediul social cat si 
pentru punctele de lucru 
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul 
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;  
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate 
beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 
98/2016 privind achizitiile publice;  
- alte documente edificatoare, dupa caz. 
 

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile 
prevazute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016 privind conflictul de interese. 

Încadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea 
ofertantului din procedura de achizitie. Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (lider, 
asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta în formularul DUAE si va prezenta 
odata cu DUAE si declaratia privind conflictul de interese din sectiunea Formulare 
corespunzator pâna la data limita a depunerii ofertelor. Persoanele care detin functii de decizie 
în cadrul autoritatii contractante definite conform a articolului 21, alin. 5 si 6 din HG nr. 
395/2016 în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: 
Pristavu Lavinia Carina-Inspector  Școlar General, Marius Cornici –Manager proiect ,,Abilitați 
Dobândite prin Scoală în județele Caraș-Severin și Mehedinți”,  cod 135363 și președinte cu 
drept de vot in Comisia de evaluare; Nicolae Veronica Simona-Consultant educational S(2) și  
membru comisia de evaluare proiect, Harcău Cristian-Florin , Consultant educational S(1) și 
membru în comisia de evaluare, Palean Ioan-consilier juridic și membru supleant în Comisia de 



 

 

evaluare, Burtea Eugenia-expert financiar proiect, Chita Sporea Florentina –contabil proiect. 
NOTA 
1.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terţului 
susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a 
acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz.  
2. Referitor la situatia personala a candidatului / ofertantului, pentru persoanele 
fizice/juridice straine: 
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind situatia personala este permisa prezentarea 
oricarui document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine a 
ofertantului sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau 
alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva. In cazul in 
care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile 
competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In cazul in care in tara 
de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor 
prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute, 
autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara 
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o 
declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau 
a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. 
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, 
documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora 
in limba româna. 
 
Justificare: Se solicita pentru a demonstra solvabilitatea ofertantului si pentru punerea in 
aplicare a art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 
 
b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de 
înregistrare în conditiile legii în tara de rezidenta, sa reiasa ca acestia sunt legal 
constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si 
faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul 
contractului,  

Modalitatea de îndeplinire: completarea DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv 
certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, 
sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, 
ofertantului aflat pe primul loc, în conditiile în care acestea nu vor putea fi accesate de catre 
autoritatea contractanta de pe site-urile de specialitate ale autoritatilor emitente. Cerinta se 
aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile 
aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.  
Nota: Pentru persoanele juridice straine: Persoanele juridice straine vor prezenta documente 
echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara în care ofertantul este 
rezident. 

2. Ofertantii trebuie sa detina autorizarea Ministerului Educatiei, în conformitate 
cu Metodologia de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si 
a programelor de formare oferite de acestia, aprobata prin OMEN 5564/2011 cu 
modificarile si completarile ulterioare. Autorizatia trebuie sa fie valabila la data 



 

 

prezentarii si pe toata durata de executie a contractului de achizitie publica. 
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei 
lor. In cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va 
prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele 
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv 
autorizare în conformitate cu Metodologia de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de 
formare continua si a programelor de formare oferite de acestia, aprobata prin OMEN 
5564/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea 
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar 
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  
Justificare: Prin îndeplinirea cerinței confirmă că ofertantul are obiect de activitate principal 
şi/sau secundar corespunzător exercitării activităţii profesionale în vederea îndeplinirii 
contractului. Permite verificarea existenţei obiectului de activitate principal şi/sau secundar 
corespunzător exercitării activităţii profesionale, verificarea dacă persoana juridică se află în 
proces de lichidare (conform Legii 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment 
(conform Legii 85/2006, republicată si ca este „fictiv”, precum si a se vedea codul unic de 
înregistrare, numărul de ordine din registrul comerţului. De asemenea, se valideaza faptul ca 
operatorul are autorizare pentru a desfasura cursul care face obiectul achizitiei 
 
3.3.2. Situaţia economică şi financiară 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionate  
Nu este cazul 
 
3.3.3 Capacitatea tehnică şi profesională 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionate  
1. -Se va prezenta lista prestări de servicii în ultimii 3 ani din care să reiasă că au fost prestate 

servicii de formare continua pentru personal didactic/didactic auxiliar,echipa managerială sau 

servicii educaționale conexe(consiliere și orientare,consiliere psihologică,etc).  

  - Are la momentul contractarii minim 3 persoane angajate sau asociate cu studii superioare in 

domenii relevante pentru curs - psihologie, pedagogie, management educational; minim 2 

persoane acreditate in specializarea formator/mentor sau poate face dovada disponibilității 

unor astfel de persoane de a lucra efectiv și doar în interesul acestui contract prin declarații. 

 - Dispune de resurse umane si materiale pentru a asigura defasurarea cursului conform 

caietului de sarcini. 

- Detine acreditare MEN, ANC, COPSI in domenii relevante pentru curs: pedagogie, educatie 

integrata, psihologie educationala, formare profesionala. 

Modalitatea de indeplinire 
Se va completa DUAE. La nivelul DUAE vor fi precizate:numărul şi data 
contractului/contractelor invocate drept experiența similară, beneficiar şi date contact, data 
şi nr doc de recepţie, ponderea şi/sau activitățile pentru care a fost responsabil, si valoarea 
acestora, fără TVA. Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei se vor prezenta 
de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar doar la solicitarea 
autoritatii contractante. Indeplinirea cerintei va fi probata prin prezentarea de 



 

 

documente/certificate edificatoare (document constatator privind indeplinirea obligatiilor 
contractuale, proces-verbal de receptie, alte documente relevante in sustinerea cerintei) din 
care sa rezulte prestarea de servicii de formare continua pentru personal didactic/didactic 
auxiliar,echipa managerială sau servicii educaționale conexe(consiliere și orientare,consiliere 
psihologică,etc). Documentele probante vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor 
contine informatii privind partile contractante, valori (Lei fara TVA), obiectul detaliat al 
contractului, perioada de prestare, numarul de cursanti, calitatea ofertantului in contract, 
modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si, daca este cazul, eventualele prejudicii. 
Documentele probante se vor prezenta corelat cu contractele mentionate in lista principalelor 
servicii prestate.  
De asemenea va prezenta documente din care să rezulte că dispune de resurse umane si 

materiale pentru a asigura defasurarea cursului conform caietului de sarcini. 

Pentru a demonstra că detine acreditare MEN, ANC, COPSI in domenii relevante pentru curs: 
pedagogie, educatie integrata, psihologie educationala, formare profesionala, trebuie să 
prezinte documente justificative. 
 
 
Justificare: Având în vedere specificul contractului, consideram ca experienta in prestarea de 
servicii similare pentru un grup tinta mare este necesara pentru a demonstra capacitatea 
concreta a ofertantului de realizare a obiectului contractului in termenii de timp şi de calitate 
asumaţi de către autoritatea contractantă prin contractul de finantare. Astfel, considerăm că  
pentru asigurarea eficientizării muncii depuse, atât la nivelul performanţelor, cât şi al 
productivităţii, în termeni de timp şi, implicit, de costuri, este necesară îndeplinirea 
cerinţelor minime privind experienţa similară de specialitate, aşa cum este aceasta 
specificată. Scopul solicitării acestei cerinţe de calificare este de a analiza activitatea 
generală a ofertantului şi de verifica potenţialul tehnic, potenţial care trebuie să reflecte 
posibilitatea concretă de a realiza obiectul contractului de achiziţie publică şi capacitatea 
tehnică a acestuia de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia.  

 
2.Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în 

conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016 

Modalitate de îndeplinire:  DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu 
privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta 
pentru a accesa în orice moment resursele necesare. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta 
angajamentul terţului susţinător împreună cu documentele anexate acestui angajament, 
transmise acestora de către terţ/terţii susţinători din care să rezulte modul efectiv în care se 
va materializa susţinerea acestuia/acestora, iar documentele justificative care probează cele 
asumate în angajament/e vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc în 
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorităţii 
contractante. 
Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, 
prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. 
Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, 
pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin 
indicarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului 
(descriind modul concret în care va realiza acest lucru). 



 

 

Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte 
cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi 
solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt 
terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. 
La solicitarea autorităţii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea 
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care 
probează îndeplinirea cerinţei privind capacitatea tehnică şi profesională. 
 
Justificare: Se solicită prezentarea informaţiilor despre terti pentru a verifica modul în care 
ofertantul înţelege să deruleze activităţile contractului. Prin solicitarea acestei cerinţe se 
va verifica existenţa situaţiilor de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 
98/2016 în legătura cu tertii propuşi. De asemenea, se va verifica potenţialul tehnico-
profesional al tertilor, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă de a realiza 
obiectul contractului de achiziţie publică şi capacitatea tehnică a acestora de a rezolva 
eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea părţii din contract ce le revine. 

3. Subcontractare 

Dacă este aplicabil, ofertanţii includ informaţiile cu privire la subcontractanţi în DUAE. 
În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor pentru 
a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare 
dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare 
dintre aceştia. 
Subcontractanţii precizează în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le 
îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru 
partea propusă pentru subcontractare. Odată cu DUAE se va depune acordul de subcontractare, 
iar documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi prezentate doar de 
ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării 
ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante. 
Dacă prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci acesta va prezenta 
DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. 
Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra 
ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinţelor de calificare prin subcontractanţi prin 
prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.  
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplineşte 
cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi 
solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt 
subcontractant. 
 
Justificare: Se solicită prezentarea informaţiilor despre subcontractanţi pentru a verifica 
modul în care ofertantul înţelege să deruleze activităţile contractului. Prin solicitarea 
acestei cerinţe se va verifica existenţa situaţiilor de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 
167 din Legea nr. 98/2016 în legătura cu subcontractanţii propuşi. De asemenea, se va 
verifica potenţialul tehnico-profesional al subcontractanţilor și autorizarea pentru partea 
propusă pentru subcontractare, în cazul în care ofertantul utilizează capacităţile 
subcontractantului/ subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, potenţial 
care trebuie să reflecte posibilitatea concretă de a realiza obiectul contractului de achiziţie 
publică şi capacitatea tehnică a acestora de a rezolva eventualele dificultăţi legate de 
îndeplinirea părţii din contract ce le revine. 
 



 

 

4. Asociere 

În cazul în care mai mulţi operatori  economici participă în comun la procedura de atribuire, 
îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică si profesionala se demonstreaza prin luarea 
în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care mai multi operatori 
economici participa în comun la procedura de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar 
pentru executarea contractului. 
Completarea DUAE. Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care 
vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica 
si profesionala. Acordul de asociere se va prezenta odata cu DUAE de catre toti ofertantii 
participanti la procedura. 
Nedepunerea odata cu DUAE a acordului de asociere constituie temei pentru solicitarea de 
clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile 
DUAE, atat ale ofertantului cat si ale asociatului. Documentele justificative, care probeaza 
indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea 
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar 
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 
 
Justificare: Se solicită prezentarea informaţiilor despre asociaţi pentru a verifica modul în 
care ofertantul înţelege să deruleze activităţile contractului. De asemenea se urmăreşte 
identificarea situaţiilor de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 
în legătura cu asociaţii. Se va verifica şi potenţialul tehnico-profesional al asociaţilor și 
autorizarile pentru partea propusă a fi realizată de către aceştia, potenţial care trebuie să 
reflecte posibilitatea concretă de a realiza obiectul contractului de achiziţie publică şi 
capacitatea tehnică a acestora de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea 
părţii din contract ce le revine. 
 

3.4 Alegerea şi justificarea criteriului de atribuire şi, după caz, a factorilor de evaluare 
utilizaţi 

Se va aplica criteriul de atribuire ,, PREȚUL CEL MAI SCĂZUT”: 

 
Justificarea alegerii criteriului de atribuire 

Criteriul este obiectiv si cuantificabil,  permite Autoritatii Contractante sa obtina cel 

mai mic pret pe care i-l poate oferi  piata si elimina posibilitatea contestarii 

rezultatului procedurii de atribuire.  

Specificatiile tehnice sunt stabilite foarte clar in caietul de sarcini, astfel ca se 

urmareste doar punctarea pretului, in conformitate cu art.187, alin.(3), lit. a) din 

Legea 98/2016. 

Pentru examinarea ofertelor, comisia de evaluare va proceda la analiza acestora:  

1. Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de calificare impuse. 

2. Analiza şi verificarea fiecărei oferte din punct de vedere al elementelor tehnice 

propuse. Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerinţele minime prevăzute 

în caietul de sarcini. 



 

 

3.Analiza şi verificarea fiecărei oferte din punct de vedere al aspectelor financiare. 

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi 

disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 

Se vor elimina din competiţie toate ofertele inacceptabile şi neconforme, conform 

art. 137 din HG 395/2016. 

Oferta câştigătoare va fi oferta admisibilă cu preţul cel mai scăzut. 

 

4. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE 
4.1 Resursele necesare pentru efectuarea achiziţiei  
Achizitia se va realiza cu resursele umane existente în cadrul achizitorului, din fonduri alocate 
prin contractul de finanțare. 
 
5.  CONTRACTUL 

5.1 Tipul contractului 
Contract de servicii  

 

 

5.2 Riscuri 

Alocare riscuri Măsuri de gestionare 

Serviciile nu corespund specificaţiilor tehnice, 
fiind neconforme. 

Prestatorul are obligația de a presta serviciile 
conform cerintelor impuse prin caietul de 
sarcini și  stipulate in contract.  
Dacă serviciul prestat nu este conform cu 
specificaţiile tehnice, autoritatea 
contractantă poate să îl refuze, iar prestatorul 
va trebui să presteze serviciul, pentru a 
satisface cerinţele specificaţiilor tehnice din 
caietul de sarcini şi din contract, fără a 
percepe un cost suplimentar 

Schimbari substantiale in conditiile 
contractuale pentru a permite mai mult timp 
de prestare si preturi mai mari 

Autoritatea contractanta a prevazut in 
termeni clari caracterul ferm al ofertei 
tehnice si financiare, dar si faptul ca 
indiferent de rezultatul unor investigatii 
suplimentare realizate de prestator in scopul 
certificarii unor presupuneri prealabile 
(prevazute la randul lor de documentatie) 
acesta va fi nevoit sa isi dimensioneze solutiile 
in limitele si conditiile asumate prin 
contractul de achizitie 

Acceptarea schimbarii specificatiilor 
contractuale sub nivelul standardelor impuse 
prin documentatie. 

Autoritatea contractanta a prevazut in 
termeni clari caracterul ferm al ofertei 
tehnice, dar si faptul ca prestatorul  va fi 
nevoit sa isi dimensioneze solutiile in limitele 
si conditiile asumate prin contractul de 
achizitie 



 

 

 

Intarzieri in prestarea serviciilor si 
implementarea proiectului 

Monitorizarea permanenta din partea 
beneficiarului, planificarea detaliata a 
resurselor 

Lipsa experientei ofertantului care ar putea 
afecta calitatea si termenele proiectului 

Solicitarea cerintelor de calificare privind 
experienta similara 

Indisponibilitatea resurselor interne ale 
beneficiarului pe parcursul derularii 
activitatilor 

Planificarea detaliata a resurselor si a 
calendarului de implementare, inca de la 
ofertare si actualizarea permanenta a 
acestora pe parcursul derularii contractului 

Plata cu întârziere a facturilor, amânarea 
plăţilor pentru a fi revizuite preţurile în 
scopul creşterii valorii contractelor 

Prevederea în contract a penalizărilor de 
întârziere 

 
5.3 Modalitatea de implementare a contractului 
Având în vedere necesitatea stabilită, contractul este unul de servicii. 
Executarea contractului începe după stabilirea de comun acord a unui grafic de prestare a 
serviciilor. 
 
5.3.1.Informaţii privind o anumită profesie 
NU 
5.3.2 Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului 
NU 
 
5.3.3 Condiţii de executare a contractului 
Cuantumul garanţiei de participare este de 580 lei. Perioada de valabilitate a garanţiei de 
participare: este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 3 luni de la 
termenul limita de primire a ofertelor. Se va constitui prin oricare din formele prev la art. 36 
alin (1) din HG 395/2016. Contul în cazul constituirii garanţiei de participare prin OP: 
RO06TREZ1815005XXX000127, COD FISCAL 3228780 deschis la TREZORERIA RESITA.Garanţia 
trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de 
participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul unei asocieri, garanţia de 
participare va fi constituită în mod obligatoriu cu menţiunea expresă că acoperă în mod solidar 
toţi membrii grupului de operatori economici. Dovada constituirii garanţiei de participare se va 
prezenta în limba română, în original, până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor. In 
cazul constituirii garantiei de participare printr-o societate de asigurari, atasat politei de 
asigurare se va transmite si o copie - conforma cu originalul a documentului de plata a acesteia 
(chitanta/OP). Pentru  situatiile in care garantia se depune in alta valuta, cursul la care se va 
face echivalent leu/alta valuta (pentru eventualitatea depunerii ofertelor de catre un operator 
economic strain) este cel stabilit de BNR cu 5 zile lucratoare anterior datei limita de depunere 
a ofertelor 
5.3.4 Garanţia de bună execuţie 
Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 10% din valoarea contractului fără TVA. 
Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 
contractului de achiziţie publică. 
Modalităţi de constituire conform prevederilor ar. 40 alin. 1 din HG 395/2016 cu modificarile si 
completarile ulterioare: 



 

 

În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
 
5.3.5 Ajustarea preţului contractului. 
Preţul contractului nu se ajustează. 
 
5.4 Modalităţi de plată şi penalităţi 
Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate către prestator în termen de 30 zile 
calendaristice de la primirea facturii fiscale. Documentele în baza cărora se va face plata vor 
fi: procesul verbal de recepție a serviciilor şi factura fiscală.  
Penalităţi 
În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce penalităţi în cuantum de 0,01% din 
valoarea neexecutată a contractului, pe ziua de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. Prestatorul este pe deplin responsabil numai pentru prestarea serviciilor asumate 
prin propunerea sa tehnică . 
În cazul în care achizitorul nu onorează din vina sa facturile în termenul contractual convenit, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 
de 0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi întȃrziere, pȃnă la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor. 
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de 
daune-interese. 
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul,  în cel mult 30 de zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea acestuia ar fi 
contrară interesului public. 
Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia în care alocarea 
resurselor financiare a fost sistată. 
 
 
Avizat, 

Manager Proiect, 

Prof. Marius Cornici 

 

INTOCMIT,                                                                                            Verificat, 

Expert financiar,                                                                              Jr. Ioan Palean 

Ec. Eugenia Burtea 
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