
Județul Ialomița Județul  Ialomița 
Consiliul Județean Ialomița                           Anexă la Hotărârea Consiliului Județean   

                                                                                    nr.     /   .   .2015 
 

 
 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 
A CONTRACTULUI  DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  

                                                           privind 
„Furnizarea şi distribuţia   produselor de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi 

gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore, în  anul şcolar 2015-2016” 

 
  I. „CAIET DE SARCINI” 
 II. „CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII, CONTRACT CADRU” 
III. „FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI” 
IV. „FORMULARE ŞI MODELE” 
 

 Scrisoare de înaintare - Formularul nr.1; 
 Declaraţie privind eligibilitatea – Formularul nr.2; 
 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181  din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările 

şi completările ulterioare, – Formularul nr.3; 
 Declaraţie privind dispoziţiile art.691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare- Formularul nr.4;  
 Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă –Formularul nr.5; 
 Declaraţie  privind lista pricipalelor livrări de produse în ultimii 3 ani – Formularul nr.6; 
 Informaţii privind asigurarea cu echipamente, alte mijloace fixe şi service - Formularul nr.7; 
 Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui 

angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru 
asigurarea controlului calităţii- Formularul nr.8; 

 Formular de ofertă – Formularul nr.9; 
 Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi 

specializarea acestora – Formularul nr.10 însoţit de Formularul nr.10A ; 
 Scrisoare de garanţie bancară – Formularul nr.11; 
 Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie – Formularul nr. 12 ; 
 Declaraţie privind calitatea de participanti la procedură – Formularul nr. 13; 
 Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul 

(Acord de asociere) – Formularul nr. 14; 
 Informatii generale (Declaraţie privind cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani)– Formularul 

nr. 15; 
 Declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă 

că îndeplineşte cerinţele de calificare – Formularul nr. 16; 
 Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont 

de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii - Formularul nr.17; 
 Angajamen privind susţinerea tehnică - experienţă similară – Formularul nr.18 însoţit de 

Anexa la Formularul nr.18; 
 Angajament privind susţinerea tehnica si profesională – Formularul nr.19. 
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CAIET DE SARCINI  

pentru furnizarea și distribuția produselor de panificație pentru elevii din 
învățământul primar şi gimnazial   de stat şi privat,  precum şi pentru copiii 

preşcolari din grădinițele de stat şi private cu program normal de 4 ore,  
pentru județul Ialomița 

 
 

  Specificaţii tehnice 
 
    1. Caracteristici generale 
    Se vor furniza: 
 
 produse de panificație: cornuri sau batoane şi produse derivate: covrigi simpli sau   

biscuiți uscați, în ambalaje de 80 g/unitate. 
 
Producătorul trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor minime de eligibilitate şi 

de înregistrare, în situaţia în care acesta se angajează să furnizeze produse pe toată 
perioada de derulare a contractului, când la preselecţie se prezintă o societate comercială 
care distribuie asemenea produse. 

 
     Se vor asigura transportul şi distribuţia zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la 
destinatar: şcoală, grădiniţă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-
VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 32/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 
     Produsele alimentare distribuite vor respecta prevederile, criteriile şi limitele 
prevăzute în lista din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 
pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a 
principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi. 
 
    2. Evidența cantităților solicitate, distribuite şi consumate 
 
     Cantităţile totale zilnice, precum şi lista localităţilor în care distribuţia produselor se 
face bisăptămânal sau săptămânal, cu nominalizarea şcolilor şi grădiniţelor de stat şi 
private cu program normal de 4 ore şi a numărului de elevi care urmează să beneficieze de 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 32/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se anexează 
caietului de sarcini (zona nr.1 Slobozia, zona nr.2 Urziceni, zona nr.3 Feteşti + Ţăndărei). 

Dreptul de a primi zilnic produsele de panificaţie, pe perioada cursurilor, conform 
structurii anului şcolar stabilit pentru anul  2015-2016, au numai elevii prezenţi la cursuri. 
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     Fiecare unitate şcolară beneficiară va ţine evidenţa cantităţii de produse consumate, 
care trebuie să conţină categoriile de beneficiari, tipul de produs, cantitatea/porţie, 
numărul de porţii şi numărul de zile de şcoală, precum şi evidenţa numărului de copii cu 
frecvenţă regulată. 
     Furnizorul va păstra şi va prezenta organismelor de control competente 
documentele comerciale şi tehnice privind produsele de panificaţie distribuite în unităţile 
şcolare, precum şi documentele care să ateste calitatea şi siguranţa produselor de 
panificaţie; unităţile şcolare au obligaţia de a păstra avizele de expediţie aferente fiecărei 
distribuţii. 
     Lunar, autoritatea contractantă va realiza centralizarea cantităţii de produse 
consumate per categorie de produs, în funcţie de situaţia numărului de copii şcolarizaţi în 
luna precedentă, pe care o va corela cu situaţia existentă la furnizor. 
     Toate părţile implicate în procesul de distribuţie a produselor alimentare 
menţionate la pct. 1 către instituţiile şcolare vor păstra documentele justificative pe o 
perioadă de cel puţin 3 ani începând de la sfârşitul anului întocmirii acestora. 
 
    3. Calitatea produselor 
 
     Produsele alimentare trebuie să se încadreze în parametrii stabiliţi de Regulamentul 
(CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice 
pentru produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare. 
     
     Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intoleranţă la lactoză etc. - 
se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrană de regim şi 
cantitatea necesară se prevăd în anexa la contractul de furnizare, fiind specificate pentru 
fiecare şcoală şi elev. 

Unitatea producătoare trebuie să prezinte procedura privind retragerea sau 
rechemarea produselor neconforme, în care să fie specificat în mod clar, cine şi pe 
cheltuiala cui se realizează retragerea şi rechemarea, precum şi denaturarea produselor 
neconforme.  
 
    4. Siguranță şi perisabilitate 
 
     Data-limită minimă de consum al produselor transportate de la furnizor către 
unităţile şcolare va fi de 48 de ore pentru produse de panificație. 

În toate situaţiile atunci când durata de valabilitate a produselor de panificaţie nu 
permite distribuţia săptămânală sau bisaptămânală, atunci distribuţia acestora se va face 
zilnic. 
     Pentru zonele în care distribuţia se face bisăptămânal sau săptămânal se vor putea 
distribui numai produse a căror dată limită de consum acoperă perioada dintre două livrări 
succesive. 
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     Pentru depozitare în şcoli se vor folosi spaţii special amenajate pentru păstrarea 
produselor alimentare în condiţii de igienă, asigurate de către beneficiar: şcoală sau 
grădiniţă. 
     Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în condiţiile indicate de 
producător, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 
 
    5. Condiții pentru transport şi distribuție 
 
     Produsele alimentare vor fi transportate de la furnizor către unităţile şcolare numai 
cu mijloace auto speciale, autorizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
     Primirea produselor de panificaţie se va efectua numai de către persoanele cu 
atribuţii de recepţionare cantitativă şi calitativă a acestora nominalizate în anexele 
caietului de sarcini, pentru fiecare unitate de învăţământ. 

Documentele care stau la baza plăţii produselor furnizate vor fi întocmite distinct 
pentru produsele de panificaţie. 

Pe toata durata derulării contractului, furnizorul nu poate folosi alte mijloace de 
transport faţă de cele prezentate în documentele de calificare, oricare ar fi forma legală 
care îi dă dreptul să le utilizeze în acest scop, decât după notificarea beneficiarului şi cu 
acceptul acestuia. 

Firmele care distribuie aceste produse trebuie să facă dovada, prin contract şi/sau 
angajament, că acestea sunt depozitate în condiţii corespunzătoare de igienă şi 
temperatură, în unităţi autorizate/înregistrate veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 
pentru activitatea de depozitare produse alimentare şi autorizate de Direcţia de Sănătate 
Publică Judeţeană.   

Unitatea de depozitare va prezenta documentul de înregistrare sanitar veterinar şi 
pentru siguranţa alimentelor, pentru activitatea de depozitare a produselor care vor fi 
distribuite. 

Firmele distribuitoare vor prezenta autorizaţia sanitar veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor pentru maşinile care realizează transportul acestor produse, de la unitatea 
producătoare până la depozite sau şcoli şi vor prezenta totodată autorizaţia emisă de  
Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană.   

Pentru depozitare în şcoli se vor folosi spaţii special amenajate pentru păstrarea 
produselor în condiţii de igienă şi la temperatura indicată de producător, asigurate de 
către beneficiar (şcoala sau grădiniţă). 

Unităţile şcolare răspund, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de primire 
cantitativă şi calitativă, recepţie, precum şi de distribuire a produselor de panificaţie 
pentru fiecare copil prezent la cursuri, în ziua distribuirii, precum şi de confirmare a 
documentelor ce stau la baza efectuării plăţii. 

Procesele verbale încheiate cu ocazia recepţionării produselor, împreună cu 
documentele prin care se justifică eventualele refuzuri la consum a unor produse 
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necorespunzătoare se centralizează la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi se predau 
la Consiliul Judeţean Ialomiţa spre decontare.  

Documentele prevăzute la alineatul precedent vor fi întocmite pe fiecare unitate 
şcolară, separat pentru preşcolari, elevi clasele I-IV şi elevi clasele V-VIII. 

Ofertantul va preciza în ofertă sediul depozitului/depozitelor de care dispune în 
vederea distribuirii produselor de panificaţie (dacă este cazul), pentru a putea stabili 
periodicitatea distribuirii acestora, funcţie de distanţa până la locul de distribuţie. 

 

   
 
 
  6. Metode de testare şi control 
 

   Producătorul/ofertantul să prezinte un contract şi/sau angajament cu un laborator 
autorizat/acreditat pentru efectuarea analizelor de laborator. Toate produsele distribuite 
să aibă înscrise în declaraţia de conformitate rezultatele de laborator pentru analizele 
microbiologice şi fizico-chimice pentru fiecare lot.  

 Analiza produselor alimentare distribuite conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
32/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează doar în laboratoare 
acreditate. 
 
    7. Modul de distribuție în şcoli şi grădinițe   
 
     Distribuţia produselor de panificaţie se va face zilnic între orele 800-1000, 
bisăptămânal sau săptămânal, conform unei scheme-cadru şi unui orar aprobate de 
autoritatea contractantă, după cum urmează: 
    a) zone cu distribuţie zilnică: localităţi aflate la o distanţă de maximum 25 km de sediul 
distribuitorului; 
    b) zone cu distribuţie bisăptămânală: localităţi aflate la o distanţă situată în intervalul 25-
50 km de sediul distribuitorului; 
    c) zone cu distribuţie săptămânală: localităţi aflate la o distanţă mai mare de 50 km de 
sediul distribuitorului. 
     Lista localităţilor în care distribuţia produselor se face bisăptămânal sau săptămânal 
va fi avizată de comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 32/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, constituită la nivelul judeţelor. 

Distribuţia alimentelor se va face numai de către persoane care au însuşite noţiuni 
fundamentale de igienă şi examenul medical efectuat conform prevederilor în vigoare. 
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    8. Ambalare, etichetare, marcare 
 
     În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea 
alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale reglementărilor 
referitoare la acordarea produselor de panificaţie în şcoli, produsele alimentare 
preambalate vor avea inscripţionate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii: 
    a) denumirea produsului: corn, baton, biscuiţi, covrigi simpli; 
    b) lista ingredientelor pentru produsele de panificaţie; 
    c) cantitatea netă exprimată in grame în cazul produselor de panificaţie; 
    d) data de consum, sub forma: "Expiră la data de ...", cu înscrierea necodificată a zilei, 
lunii şi anului; 
    e) condiţii de depozitare; 
    f) denumirea şi adresa producătorului şi distribuitorului; 
    g) menţiune privind lotul; în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub forma zi, 
lună, an, nu este necesară înscrierea lotului; 
    h) având în vedere destinaţia acestor produse, este necesară inscripţionarea unor 
elemente de avertizare, astfel: "PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT CONFORM ORDONANŢEI DE 
URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 96/2002. ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA!". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 

 



ZONA SLOBOZIA

Nr. crt.UNITATE DE INVATAMANT UNITATE DE INVATAMANT ARONDATA

NR. 

BENEFICIARI 

PRESCOLARI

NR. 

BENEFICIARI 

INVATAMANT 

PRIMAR

NR. 

BENEFICIARI 

INVATAMANT 

GIMNAZIAL

NR.  TOTAL 

BENEFICIA

RI 

Nr de copii din 

grupele 

speciale 

(diabet, 

intoleranta la 

lactoza, etc.)

LICEUL DE ARTĂ ”IONEL PERLEA” SLOBOZIA 0 465 360 825 0
Ș

COALA PRIMARĂ BORA 20 114 47 181 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”SF. ANDREI” SLOBOZIA 627 420 1047 0

GPN NR. 2 Str. Aleea Bai 129 129 0

3

Ș

COALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SLOBOZIA

Ș

COALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SLOBOZIA 40 529 321 890 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”GHE. LAZĂR” SLOBOZIA 117 96 213 0

GRĂDINI

Ț

A ”PINOCCHIO” SLOBOZIA 80 80 0

LICEUL TEHNOLOGIC SLOBOZIA 60 59 64 183 0

SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SLOBOZIA 60 75 47 182 0

6 LICEUL PEDAGOGIC ”M. BASARAB” SLOBOZIA
LICEUL PEDAGOGIC  SLOBOZIA 36 287 208 531 0

7
COLEGIUL NA

Ț

IONAL ”MIHAI VITEAZUL” 

SLOBOZIA COLEGIUL NA

Ț

IONAL ”MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA 0 0 107 107 0

8
GRĂDINI

Ț

A CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 

SLOBOZIA GRĂDINI

Ț

A CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SLOBOZIA 40 0 0 40 0

9
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL 'ION 

TEODORESCU' LICEUL TEHN.SPECIAL 'ION TEODORESCU" 0 32 42 74 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE VÂLSAN” 0 380 211 591 0

GPN AMARA 183 0 0 183 0

SCOALA GIMNAZIALA PERIETI 0 36 118 154 0

GPN PERIETI 37 16 0 53 0

SCOALA PRIMARA PALTINIS 12 56 0 68 0

SCOALA PRIMARA FUNDATA 19 0 0 19 0

GPN MISLEANU 32 64 0 96 0

GPN  STEJARU 10 0 0 10 0

13

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ANDRĂ

Ș

E

Ș

TI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ANDRĂ

Ș

E

Ș

TI 63 121 90 274 0

14

Ș

COALA  GIMNAZIALĂ GHEORGHE DOJA

Ș

COALA  GIMNAZIALĂ GHEORGHE DOJA 54 93 85 232 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ CIOCHINA 36 146 122 304 0
Ș

COALA PRIMARĂ BORDU

Ș

ELU 19 19 0
Ș

COALA PRIMARĂ OREZU 24 24 0

LICEUL TEHNOLOGIC CĂZĂNE

Ș

TI CORP A 0 61 78 139 0

LICEUL TEHNOLOGIC CĂZĂNE

Ș

TI CORP B 0 86 45 131 0

GPN CAZANESTI CORP A 58 58 0

GPN CĂZĂNE

Ș

TI CORP B, STR. GARII 38 38 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ MUNTENI BUZĂU CORP A 0 140 138 278 0

GPN MUNTENI BUZAU CORP A 60 0 0 60 0

GPN MUNTENI BUZAU CORP B 40 0 0 40 0

18

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”ARHIMANDRIT TEOFIL” 

BALACIU

Ș

COALA GIMNAZIALĂ  BALACIU 41 74 110 225 0

19

Ș

COALA PRIMARĂ SĂRĂ

Ț

ENI

Ș

COALA PRIMARĂ SĂRĂ

Ț

ENI 34 71 105 0

SCOALA GIMNAZIALĂ  MALU 36 0 57 93 0

SCOALA PRIMARA SF. GHEORGHE 15 78 0 93 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA 36 47 100 183 0
Ș

COALA PRIMARĂ RA

Ș

I 40 58 0 98 0

SCOALA GIMNAZIALA PERIETI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE VÂLSAN” 

AMARA

20

21

LICEUL TEHNOLOGIC CĂZĂNE

Ș

TI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ CIOCHINA

Ș

COALA GIMNAZIALĂ MUNTENI BUZĂU

Ș

COALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA

SCOALA GIMNAZIALĂ  MALU 

5
LICEUL TEHNOLOGIC ”ÎNĂL

Ț

AREA DOMNULUI” 

SLOBOZIA

10

15

17

16

12

4

1

2

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN 

GURĂ DE AUR” SLOBOZIA

LICEUL DE ARTĂ ”IONEL PERLEA” SLOBOZIAȘ

COALA GIMNAZIALĂ ”SF. ANDREI” SLOBOZIA



Ș

COALA GIMNAZIALĂ ALBE

Ș

TI 20 15 90 125 0
Ș

COALA PRIMARĂ MARSILIENI 20 55 75 0

23

Ș

COALA PRIMARĂ BUE

Ș

TI 

Ș

COALA PRIMARĂ BUE

Ș

TI 23 37 60 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ  CIULNI

Ț

A 0 40 92 132 0

GPN CIULNITA 50 50 0

GPN GHIMPATI 0 0 0

SCOALA PRIMARA POIANA 20 69 89 0

LICEUL TEHNOLOGIC  GRIVI

Ț

A 107 154 124 385 0

GPN GRIVITA 61 0 0 61 0

GPN SMIRNA 46 0 0 46 0

ŞCOALA PROFESIONALĂ  MILO

Ș

E

Ș

TI 80 115 90 285 0

GPN MILOSESTI 60 115 90 265 0

GPN NICOLESTI 20 0 0 20 0

LICEUL TEHNOLOGIC TRAIAN 0 159 146 305 0

GPN TRAIAN 100 0 0 100 0

SCOALA REVIGA 0 144 0 144 0

SCOALA ROVINE 0 0 104 104 0

GPN CRUNTI 0 0 0 0 0

GPN COCORA 50 0 0 50 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ COCORA 0 88 74 162 0

GPN COLELIA 25 0 0 25 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ COLELIA 0 54 43 97 0

GPN BUCU 50 0 0 50 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ  BUCU 0 85 86 171 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ OGRADA CORP A 0 61 130 191 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ OGRADA CORP B 0 56 0 57 1

GPN OGRADA 60 18 0 78 0

33

Ș

COALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE LAZĂR

Ș

COALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE LAZĂR 56 106 104 266 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ COSÂMBE

Ș

TI 20 43 63 0

SCOALA PRIMARA GIMBĂ

Ș

ANI 20 61 81 0

35

Ș

COALA GIMNAZIALĂ MĂRCULE

Ș

TI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ MĂRCULE

Ș

TI 36 64 42 142 0

11729 1

  

 

 

 

TOTAL

LICEUL TEHNOLOGIC ”ARETA TEODORESCU” 

GRIVI

Ț

A

Ș

COALA GIMNAZIALĂ  CIULNI

Ț

A 

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ALBE

Ș

TI

25

24

34

Ș

COALA GIMNAZIALĂ COSÂMBE

Ș

TI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ COCORA

ŞCOALA GIMNAZIALA MILO

Ș

E

Ș

TI 

LICEUL TEHNOLOGIC TRAIAN

LICEUL TEHNOLOGIC REVIGA

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”SF. IERARH NICOLAE” 

BUCUȘ

COALA GIMNAZIALĂ ”IONEL PERLEA” OGRADA

31

32

30

Ș

COALA GIMNAZIALĂ COLELIA

29

22

28

26

27

**zone cu distribu

ț

ie bisăptămânală: localită

ț

i aflate la o distan

ț

ă în intervalul 25-50 km de sediul distribuitorului;

*** zone cu distribu

ț

ie săptămânală: localită

ț

i aflate la o distan

ț

ă mai mare de 50 km de sediul distribuitorului.

 

Frecven

ț

a distribu

ț

iei  produselor va fi stabilită în conformitate cu prevederile pct. 7 din Caietul de sarcini 

ș

i va fi eviden

ț

iată, în tabelul din cadrul documenta

ț

iei astfel:

* zone cu distribu

ț

ie zilnică: localită

ț

i aflate la o distan

ț

ă de max. 25 km de sediul distribuitorului;



ZONA URZICENI

Nr. 

crt.
UNITATE DE INVATAMANT UNITATE DE INVATAMANT ARONDATA

NR. 

BENEFICIARI 

PRESCOLARI

NR. 

BENEFICIARI 

INVATAMANT 

PRIMAR

NR. 

BENEFICIARI 

INVATAMANT 

GIMNAZIAL

NR.  TOTAL 

BENEFICIARI 

Nr de copii din 

grupele speciale 

(diabet, 

intoleranta la 

lactoza, etc.)Ș

COALA GIMNAZIALĂ  URZICENI 384 301 685 0

GPN NR 1 , str.pandurii, nr.17 70 70 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ  URZICENI 456 314 770 0

GPN NR.2 52 52 0

SCOALA NR. 3 URZICENI 20 73 48 141 0

GPN CIOCARLIA 18 18 0

4 COLEGIUL NA

Ț

IONAL ”GRIGORE MOISIL” URZICENI COLEGIUL NA

Ț

IONAL  URZICENI 0 0 74 74 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ ION ROATĂ 45 100 106 251 0

GPN ION ROATA 25 0 0 25 0

GPN COLINELE 20 0 0 20 0

GRADINITA BROSTENI 40 0 0 40 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”EVANGHELIE 

ZAPPA” BRO

Ș

TENI 40 86 79 205 0

6

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ALDEA 

VOIEVOD” ALEXENI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ  ALEXENI 66 117 95 278 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ MANASIA 188 133 321 0

GPN MANASIA 79 79 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ CO

Ș

ERENI 92 193 179 464 0

Gradinita cu program normal Cosereni 60 0 0 60 0

Gradinita cu program normal Patrime 32 0 0 32 0

9

Ș

COALA PRIMARĂ MOLDOVENI

Ș

COALA PRIMARĂ MOLDOVENI 19 32 0 51 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ DRIDU 0 122 164 286 0

GPN DRIDU MOARA 20 40 0 60 0

GPN DRIDU MOVILA 30 0 0 30 0

11

Ș

COALA GIMNAZIALĂ MOVILI

Ț

A

Ș

COALA GIMNAZIALĂ MOVILI

Ț

A 70 138 110 318 0

12

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”MAICA DOMNULUI” RO

Ș

IORI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ  RO

Ș

IORI 40 108 133 282 1

13

Ș

COALA PRIMARĂ DRĂGOE

Ș

TI

Ș

COALA PRIMARĂ DRĂGOE

Ș

TI 22 30 0 52 0

14

Ș

COALA GIMNAZIALĂ  SINE

Ș

TI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ  SINE

Ș

TI 110 176 119 405 0

15

Ș

COALA GIMNAZIALĂ BORĂNE

Ș

TI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ BORĂNE

Ș

TI 65 149 124 338 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ BĂRCĂNE

Ș

TI CORP A 0 0 101 101 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ BĂRCĂNE

Ș

TI CORP B 15 88 0 103 0

GPN SPETENI 15 0 0 15 0

SCOALA ELIZA 20 42 0 62 0

SCOALA ULE

Ș

TI 20 57 0 77 0

SCOALA CONDEE

Ș

TI 0 0 56 56 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ  AXINTELE 40 60 101 201 0
Ș

COALA FRUMU

Ș

ICA 20 26 0 46 0
Ș

COALA HORIA 20 40 0 60 0

18

Ș

COALA GIMNAZIALĂ BĂRBULE

Ș

TI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ BĂRBULE

Ș

TI 40 335 125 500 0

GPN ARMĂ

Ș

E

Ș

TI 25 25 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ MALU RO

Ș

U 25 77 79 181 0

LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE ZOSSIMA” 

ARMĂ

Ș

E

Ș

TI
19

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”ROMAN IALOMI

Ț

EANUL” 

AXINTELE
17

7

8

Ș

COALA GIMNAZIALĂ CO

Ș

ERENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRIDU10

1

2

3 LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. ECATERINA” URZICENI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ION ROATĂ5

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”AL. ODOBESCU” URZICENIȘ

COALA GIMNAZIALĂ ”ION HELIADE RĂDULESCU” 

URZICENI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ MANASIA

Ș

COALA GIMNAZIALĂ BĂRCĂNE

Ș

TI16



20

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”CĂP. AV. CONSTANTIN M. 

CANTACUZINO” JILAVELE

Ș

COALA GIMNAZIALĂ JILAVELE 60 168 127 355 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ ADÂNCATA 34 91 74 199 0

GPN PATRU FRA

Ț

I 27 0 0 27 0

22

Ș

COALA GIMNAZIALĂ RĂDULE

Ș

TI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ RĂDULE

Ș

TI 40 56 57 153 0

23

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”BARBU CATARGIU” MAIA

Ș

COALA GIMNAZIALĂ  MAIA 40 80 69 189 0

24

Ș

COALA GIMNAZIALĂ GÂRBOVI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ GÂRBOVI 80 157 112 349 0

25

Ș

COALA GIMNAZIALĂ GRINDU

Ș

COALA GIMNAZIALĂ GRINDU 55 95 85 235 0

26

Ș

COALA GIMNAZIALĂ VALEA MĂCRI

Ș

ULUI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ VALEA MĂCRI

Ș

ULUI 41 86 90 217 0

LICEUL TEHNOLOGIC FIERBIN

Ț

I TÂRG 49 141 202 392 0
Ș

COALA PRIMARĂ FIERBIN

Ț

II DE JOS 23 33 0 57 1
Ș

COALA PRIMARĂ FIERBIN

Ț

II DE SUS 21 52 0 73 0
Ș

COALA PRIMARĂ GRECII DE JOS 16 0 0 16 0

9096 2
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Frecven

ț

a distribu

ț

iei  produselor va fi stabilită în conformitate cu prevederile pct. 7 din Caietul de sarcini 

ș

i va fi eviden

ț

iată, în tabelul din cadrul documenta

ț

iei astfel:

* zone cu distribu

ț

ie zilnică: localită

ț

i aflate la o distan

ț

ă de max. 25 km de sediul distribuitorului;

**zone cu distribu

ț

ie bisăptămânală: localită

ț

i aflate la o distan

ț

ă în intervalul 25-50 km de sediul distribuitorului;

*** zone cu distribu

ț

ie săptămânală: localită

ț

i aflate la o distan

ț

ă mai mare de 50 km de sediul distribuitorului.

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ADÂNCATA

TOTAL

LICEUL TEHNOLOGIC FIERBIN

Ț

I TÂRG27



ZONA FETESTI+TANDAREI

Nr. 

crt.
UNITATE DE INVATAMANT UNITATE DE INVATAMANT ARONDATA

NR. 

BENEFICIARI 

PRESCOLARI

NR. 

BENEFICIARI 

INVATAMANT 

PRIMAR

NR. 

BENEFICIARI 

INVATAMANT 

GIMNAZIAL

NR.  TOTAL 

BENEFICIARI 

Nr de copii din 

grupele speciale 

(diabet, 

intoleranta la 

lactoza, etc.)

SCOALA GIMNAZIALĂ "RADU VODĂ" FETESTI 40 99 73 212 0

SCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 4 FETESTI 40 91 66 197 0

SCOALA GIMNAZIALĂ  "MIHAI VITEAZUL" FETESTI - CORP A 0 110 58 168 0

SCOALA GIMNAZIALĂ  "MIHAI VITEAZUL" FETESTI - CORP B 0 68 80 148 0

SCOALA GIMNAZIALĂ  "MIHAI VITEAZUL" FETESTI - CORP C 46 116 60 222 0

SCOALA GIMNAZIALĂ  "MIHAI VITEAZUL" FETESTI - CORP 

GRADINITA 46 0 0 46 0

SCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR" FETESTI 127 131 258 0

GPN "ANGHEL SALIGNY " 120 120 0

FUNDA

Ț

IA TREBUIE 9 9 0

SCOALA GIMNAZIALĂ  "AUREL VLAICU" FETESTI 616 491 1107 0

GPN 2 FETE

Ș

TI 101 101 0

5

LICEUL TEHNOLOGIC  CONSTRUCTII CAI 

FERATE FETESTI SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 FETE

Ș

TI 40 101 77 218 0

6

LICEUL TEHNOLOGIC  DE INDUSTRIE 

ALIMENTARA FETESTI LICEUL TEHNOLOGIC  DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI 45 130 130 305 0

LICEUL TEHNOLOGIC  FACAENI LOCA

Ț

IA A 20 245 265 0

LICEUL TEHNOLOGIC  FACAENI LOCA

Ț

IA B 90 90 0

LICEUL TEHNOLOGIC  FACAENI LOCA

Ț

IA C 90 90 0

GPN FĂCĂENI 100 35 135 0

GPN PROGRESU 15 15 0
Ș

COALA GIMNAZIALA VLĂDENI 0 108 84 192 0

GPN VLĂDENI 59 0 0 59 0

LICEUL TEHNOLOGIC BORDU

Ș

ANI CORP A 0 115 163 278 0

LICEUL TEHNOLOGIC BORDU

Ș

ANI CORP B 0 35 0 35 0

GPN BORDU

Ș

ANI 88 0 0 88 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ CEGANI 33 85 71 189 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ MALTEZI 14 0 51 65 0
Ș

COALA PRIMARĂ STELNICA 0 83 0 83 0

GPN STELNICA 32 0 0 32 0

SCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I"  MOVILA 47 70 75 192 0

GPN BĂRĂGANU 20 0 0 20 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

Ț

ĂNDĂREI - str Narciselor 60 137 0 197 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

Ț

ĂNDĂREI - str Mecanizatori 0 0 73 73 0

13

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” 
Ț

ĂNDĂREI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” 

Ț

ĂNDĂREI 55 222 188 465 0

14

LICEUL TEORETIC "PAUL GEORGESCU" 
Ț

ĂNDĂREI LICEUL TEORETIC "PAUL GEORGESCU" 

Ț

ĂNDĂREI 0 95 97 192 0

LICEUL TEHNOLOGIC ”M. KOGĂLNICEANU” 0 0

10

9

8

Ș

COALA GIMNAZIALA VLĂDENI

15

12

11

SCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE 

CANTEMIR" FETESTI
3

4

1

2

Ș

COALA GIMNAZIALĂ "RADU VODĂ" 

FETE

Ș

TI

SCOALA GIMNAZIALĂ  "MIHAI VITEAZUL" 

FETESTI

SCOALA GIMNAZIALĂ  "AUREL VLAICU" 

FETESTI

LICEUL TEHNOLOGIC  FACAENI

LICEUL TEHNOLOGIC BORDU

Ș

ANI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ MALTEZI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

Ț

ĂNDĂREI

SCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I"  

MOVILA

7

LICEUL TEHNOLOGIC ”M. KOGĂLNICEANU” 



GPN ”M. KOGĂLNICEANU” 70 118 127 315 0

SCOALA GIMNAZIALĂ  GURA IALOMITEI 30 44 58 132 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ LUCIU 45 76 66 187 0
Ș

COALA GIMNAZIALĂ PLATONE

Ș

TI 17 87 80 184 0

GPN LACUSTENI 16 0 0 16 0

18

Ș

COALA GIMNAZIALĂ SĂVENI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ SĂVENI 78 144 144 366 0

19

Ș

COALA GIMNAZIALĂ ”APOSTOL D. CULEA” 

SUDI

Ț

I

Ș

COALA GIMNAZIALĂ  SUDI

Ț

I 62 94 86 242 0

LICEUL TEHNOLOGIC SCÂNTEIA 63 120 157 340 0
Ș

COALA IAZU 25 27 0 52 0

21

Ș

COALA GIMNAZIALĂ VALEA CIORII

Ș

COALA GIMNAZIALĂ VALEA CIORII 48 94 72 214 0

22

Ș

COALA GIMNAZIALĂ GIURGENI

Ș

COALA GIMNAZIALĂ GIURGENI 32 63 46 141 0

8055 0
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15

Frecven

ț

a distribu

ț

iei  produselor va fi stabilită în conformitate cu prevederile pct. 7 din Caietul de sarcini 

ș

i va fi eviden

ț

iată, în tabelul din cadrul documenta

ț

iei astfel:

* zone cu distribu

ț

ie zilnică: localită

ț

i aflate la o distan

ț

ă de max. 25 km de sediul distribuitorului;

**zone cu distribu

ț

ie bisăptămânală: localită

ț

i aflate la o distan

ț

ă în intervalul 25-50 km de sediul distribuitorului;

*** zone cu distribu

ț

ie săptămânală: localită

ț

i aflate la o distan

ț

ă mai mare de 50 km de sediul distribuitorului.

TOTAL

LICEUL TEHNOLOGIC SCÂNTEIA

SCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN 

GURGU " GURA IALOMITEIȘ

COALA GIMNAZIALĂ PLATONE

Ș

TI

LICEUL TEHNOLOGIC ”M. KOGĂLNICEANU” 

20
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CONTRACT – CADRU  DE FURNIZARE 
produse panificaţie pentru anul şcolar 2015-2016   zona nr. ...... 

nr. ____ din __________2015 
 

 
     CAP. 1. Părţi contractante 
 
    JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr.1, tel./fax. 0243/230.200, 
cod fiscal 4231776, cont RO84TRZ24A650301570202X, RO31TREZ24A650302570202X și 
RO22TRZ24A650401570202X, deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin VASILE SILVIAN CIUPERCĂ – 
Președinte al Consiliului Județean Ialomița, în calitate de achizitor, 
    şi 

şi 
.........................cu sediul în localitatea ..............., str................, nr....., jud. ....., cod poștal ...., telefon 
.................., fax ................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. .............., C.I:F: ............, cod 
IBAN .........................., deschis la ...................,  reprezentata  prin  ..................., în calitate de furnizor,a 
intervenit prezentul contract de furnizare, cu următoarele clauze    
 
 CAP. 2. Obiectul contractului 
    2.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze și să distribuie produse de panificație în perioada .............,  pentru 
elevii din învățământul primar și gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădinițele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2015-2016, cuprinşi în zona de 
contractare  nr............, județul Ialomița, constând în: 
   -  aprovizionarea cu  produse de panificație: ........ - Cod CPV  ........... și .......... – Cod CPV ........., în greutate  
de 80 grame/elev, copil preşcolar/zi, în ambalaj individual, conform Caietului de sarcini şi a ofertei tehnice; 
   - transportul produselor de panificație cu autovehicule speciale, dotate corespunzător prevederilor din 
Caietul de sarcini, la şcolile şi grădinițele la care urmează să fie distribuite elevilor din învățământul primar 
și gimnazial de stat şi privat precum şi  copiii preşcolari din grădinițele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore; 
   - asigurarea depozitării produselor de panificație în vederea adaptării programului de distribuire la 
programul şcolilor, conform prevederilor din caietul de sarcini.; 
    2.2 -Toate furnizările de produse prevăzute în prezentul contract sunt în conformitate cu Caietul de 
sarcini  întocmit  de achizitor, conform programului şcolar, strategiei autorității locale privind acordarea de 
produse de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădinițele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2015-
2016, cerințelor referitoare la siguranță, igienă şi sănătate. 
    2.3. – Caietul de sarcini şi oferta tehnică, în care se precizează tipul şi cantitățile necesare de produse de 
panificație ce urmează să fie asigurate la fiecare şcoală şi grădiniță din județ, având ca anexe zonele de 
contractare întocmite  conform programei scolare, stabilită prin Ordinul Ministerului Educației Naționale  
nr. ..../2015,  fac parte integrantă din prezentul contract. 
 
    CAP. 3. Durata contractului 
    3.1. - Durata prezentului contract este cuprinsă între ............., potrivit structurii anului şcolar 2015-2016, 
aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr........../2015. 
 
    CAP. 4. Valoarea serviciilor de furnizare produse de panificaţie 
    4.1. -Valoarea serviciilor este calculată în conformitate cu prețul cu care furnizorul a câştigat licitația 
electronică, respectiv ........ lei fără T.V.A., pentru unitatea de produs de panificație pe zi, pentru un 
elev/copil preşcolar. 
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    4.2. Valoarea totală de decontare a contractului de furnizare produse de panificaţie, raportată la 
numarul de elevi din învățământul primar și gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădinițele de stat şi private cu program normal de 4 ore, prezumat pentru anul şcolar  2015-2016, 
pentru  zona de contractare nr. .............., județul Ialomița, menționate la clauza 2.1., este de  ........... lei, la 
care se adaugă  T.V.A. calculată în conformitate cu legislația în vigoare.  

    4.3. – (1) În conformitate cu dispozițiile art.6 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, achizitorul se obligă să plătească 
prețul produselor către furnizor în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a 
oricărei altei cereri echivalente de plată, prin O.P. în contul furnizorului.  

Dacă data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plată este incertă sau anterioară recepției 
bunurilor, achizitorul execută obligația către furnizor cel târziu la 30 de zile calendaristice de la data 
recepției bunurilor. 
            (2)  Factura va fi însoțită în mod obligatoriu de situația centralizată a avizelor emise pe fiecare 
unitate şcolară şi de procese-verbale de livrare şi recepție cantitativă şi calitativă, încheiate între unitățile 
şcolare şi furnizor şi  confirmate de reprezentanții acestora, sub sancțiunea neplății produselor până la: 

- momentul prezentării proceselor-verbale şi/sau aprobării acestora de către achizitor şi primirii, spre 
decontare,  a documentelor centralizate de Inspectoratul Şcolar Județean Ialomița; 

- soluționarea situațiilor de refuz la consum a unor produse necorespunzătoare consemnate în 
procesele-verbale de livrare şi recepție şi în alte documente justificative. 

(3) Documentele prevăzute la alineatul precedent, vor fi întocmite pe fiecare unitate şcolară, separat 
pentru preşcolari, elevi clasele I-IV (învățământ primar) şi elevi clasele V-VIII (învățământ gimnazial). 

   
    CAP.5.  Documentele contractului 
     5.1 – Documentele contractului sunt: 
           a) caietul de sarcini; 
           b) oferta financiară; 
           c) oferta tehnică; 
           d) documentul prin care se constituie garanția de bună execuție conf. clauzei 9.1    
            
    CAP. 6. Clauze principale 
    A. Obligaţiile achizitorului 
     6.A.1. -Achizitorul se obligă să achite prețul produselor furnizate şi să comunice furnizorului orice 
modificare survenită în programul de distribuție datorată modificărilor programului şcolilor, cu cel puțin 3 
zile înainte de modificare. Cantitățile de produse solicitate suplimentar de achizitor se vor furniza în 
aceleaşi condiții ca şi cantitățile prevăzute în contract. 
     6.A.2. -Achizitorul se angajează să acorde sprijin furnizorului pe parcursul derulării prezentului contract, 
la inițiativa acestuia de a îmbunătăți furnizarea produselor de panificație, pentru toate acțiunile care nu 
contravin interesului creşterii calității serviciului. 
     6.A.3. -Conducerile unităților şcolare au obligația să amenajeze spațiile de depozitare necesare, conform 
condițiilor de igienă, depozitare şi păstrare specificate de producător.  
     6.A.4. -Starea necorespunzătoare a produselor şi ambalajelor va putea fi reclamată în momentul 
recepției produselor sau la momentul constatării acestor deficiențe. 
     În aceste cazuri, la sesizarea unității şcolare şi/sau a Inspectoratului Şcolar Județean Ialomița, achizitorul 
va  convoca de urgență furnizorul  pentru constatarea deficiențelor, retragerea, înlocuirea şi denaturarea, 
pe cheltuiala furnizorului, a  produsele necorespunzătoare. 
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     B. Obligaţiile furnizorului 
     6.B.1. -Furnizorul se obligă să execute integral operațiunile stabilite în Caietul de sarcini, conform zonele 
de contractare, stabilite în concordanță cu programul de funcționare al unităților de învățământ. Distribuția 
produselor de panificație se realizează în data- limită minimă de consum al produselor, respectiv 48 de ore 
și demarează la data de ............2015. În toate situațiile când durata de valabilitate a produselor de 
panificație nu permite distribuția săptămânală sau bisăptămânală distribuția acestora se va face zilnic. 
     6.B.2. - Furnizorul se obligă să îşi asigure dotarea tehnică, la care s-a angajat prin ofertă, şi să dispună de 
personalul menționat în ofertă. 
     6.B.3. - Furnizorul va asigura materialele necesare pentru furnizarea produselor de panificație (tăvi, 
ambalaje individuale şi alte tipuri de materiale necesare furnizării produselor de panificație). 
     6.B.4.-(1) Furnizorul este răspunzător de deprecierea produselor ca urmare a unei depozitări 
necorespunzătoare de igienă şi temperatură în unități care nu sunt autorizate pentru activitatea de 
depozitare a produselor alimentare. 

  -(2) Furnizorul nu este răspunzător de deprecierea produselor ca urmare a unei depozitări 
necorespunzătoare după predarea acestora la unitatea de învățământ. 
      6.B.5. – Furnizorul poate cesiona doar creanțele născute din prezentul contract, obligațiile născute din 
acestea rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate inițial. 
     6.B.6. -În cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția serviciului sau 
chiar întreruperea temporară a acestuia, furnizorul va anunța de îndată achizitorul şi va contribui la 
minimizarea efectelor negative apărute. 
     6.B.7. - Furnizorul nu este răspunzător de calitatea produselor depreciate ca urmare a unei depozitări 
necorespunzătoare după predarea acestora la unitatea de învățământ. 
     6.B.8.- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
 a) reclamații şi acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, şi 
 b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu execepția situației în care o 
astfel de încălcare rezultă  din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.    
 
    CAP. 7. Controlul executării serviciului de furnizare a produselor de panificaţie 
    7.1. –(1)Achizitorul, prin reprezentanții săi, poate efectua controlul furnizării produselor de panificație în 
tot timpul prestației, întocmind note de constatare pe care le vor transmite furnizorului. 

  (2)Aceste note vor fi luate în considerare de furnizor care va fi obligat să remedieze, de urgență, 
eventualele deficiențe în îndeplinirea sarcinilor contractuale. 
    
    CAP. 8. Clauze speciale 
    A. Modificarea contractului 
    8.A.1. Valoarea contractului poate fi ajustată în funcție de modificările actelor normative incidente în 
materie, potrivit prev.art.97, alin.(2), lit.a) din H.G. nr.925/2006, cu modificările ulterioare. Ajustarea 
prețului se aplică în urma modificării H.G. nr.714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru 
produsele lactate şi de panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat cu 
program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conținutului/specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini 
pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificatie pentru 
elevi şi preşcolari, cu modificările şi completările ulterioare. 
   8.A.2. Modificarea prezentului contract se poate face, cu acordul ambelor părți, prin act adițional. 
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  B. Încetarea contractului 
    8.B.1.- Încetarea contractului are loc în următoarele situații: 
 a) prin ajungerea la termen a contractului; 
            b) în cazul imposibilității furnizorului de produse de panificație de a se adapta noilor condiții de 
calitate sau cantitate intervenite în derularea contractului, cu respectarea clauzei 11.2.  
    
  C. Rezilierea contractului 
    8.C.1. -Prezentul contract poate fi reziliat de furnizor în caz de neplată a facturii timp de o lună, furnizorul 
putând pretinde despăgubiri în condițiile prevăzute de lege şi de prezentul contract. 
    8.C.2. -Prezentul contract este reziliat de plin drept, fără notificare, punere în întârziere sau îndeplinirea 
vreunei alte formalități prealabile, în cazul în care:  
          a) furnizorul nu îndeplineşte prevederile clauzei 7.1., alin.(2); 
          b) furnizorul este declarat în faliment; 
          c) licența de operare a furnizorului a fost anulată; 
          d) când nu respectă gramajul minim stabilit potrivit prevederilor clauzei 2.1 si calitatea produselor de 
panificație; 
          e) după îndeplinirea procedurii prevăzute la clauza. 7.1 din contract, atunci când  se constată de către 
comisia prevazută la art.6 din O.U.G. nr. 96/2002, cu modificările şi completările ulterioare, că furnizorul 
continuă să livreze produse cu termen de garanție depășit, cu modificări organoleptice ori neconforme cu 
prevederile Caietului de sarcini. 
    8.C.3.- În situația în care rezilierea contractului intervine ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de către 
furnizor, acesta se obligă la plata unor daune - interese în cuantum egal cu contravaloarea produselor de 
panificație  nefurnizate între data rezilierii contractului şi data încheierii unui nou contract cu un alt 
furnizor, fără ca acest interval să poată depăși 30 de zile. 
 
   D. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
     8.D.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligațiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din contravaloarea facturii/garanției de bună execuție 
penalități de întârziere de 2% din cuantumul obligațiilor neonorate la termenele stabilite, calculat pentru 
fiecare lună sau, corespunzător, pentru o fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadență şi până la data stingerii obligației datorate inclusiv. 

  8.D.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti penalități de întârziere de 2% pentru fiecare zi de 
întârziere şi se calculează începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. Achizitorul este exonerat de plata penalităților de întârziere în cazul în 
care furnizorul nu respectă obligațiile ce-i revin cu privire la perioada de facturare şi depunerea, în timp 
util, a tuturor documentelor justificative ale furnizării produselor de panificație. 
    8.D.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 
culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese calculate la nivelul prejudiciului dovedit. 
    8D.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunțării unilaterale a contractului. 
 
CAP. 9 Garanţia de bună execuţie a contractului  
9.1. Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție în timp de maxim 5 zile de la data 
semnării contractului. 
  9.2 – Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de ………lei, 
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reprezentând 5 % din prețul contractului, fără T.V.A,  printr-un instrument de garantare emis în conditiile 
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 
925/2006, cu modificările ulterioare, 
 sau  
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, în conditiile prevazute la art. 90 alin. 
(3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul în contul 
deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0,5% din pretul contractului, fara T.V.A.  
Ofertantii care fac dovada încadrarii în prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si 
dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, beneficiaza de reducere cu 50% la 
constituirea garantiei de buna executie.   
   9.3. – Garanția de bună execuție se constituie anexă la prezentul contract . 
   9.4.  - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în  termen de 14 zile de la data finalizării 
contractului de furnizare pentru produsele de panificație. 
   9.5. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului 
creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, 
precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.   
 
 
CAP.10 Ambalare şi marcare 
   10.1. – Furnizorul are obligația de a ambala şi marca  produsele conform precizărilor din Caietul de sarcini 
şi din Oferta tehnica.  
 
CAP.11 Forţa majoră 
    11.1. -  Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
   11.2. - Forța majoră exonereaza părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
   11.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
    11.4. - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor. 
 
CAP. 12. Rezolvarea litigiilor 
    12.1. Orice neînțelegeri dintre părți, decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului 
contract vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la 
notificarea părții care se consideră afectată, nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă, părțile convin ca 
neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului. 
    12.2. Achizitorul va executa silit orice creanță rezultată din prezentul contract. Executarea silită se va 
efectua de organul propriu de executare al achizitorului în baza unei hotărâri judecătoreşti. Organul de 
executare va aplica măsurile şi procedurile de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală, 
după ce, în prealabil, s-a obținut în instanță titlu executoriu. 
 
CAP. 13. Dispoziţii finale 
   13.1.-Orice modificare convenită între părți va fi materializată prin acte adiționale semnate de ambele 
părți, care vor face parte integrantă din prezentul contract. 
   13.2.-Toate notificările şi comunicările din cadrul prezentului contract vor fi efectuate în scris şi/sau vor fi 
transmise celeilalte parti, prin curier sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax, la 
adresele precizate de părți la capitolul 1. 
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Prezentul contract a fost încheiat astăzi______.2015, în 2 (două) exemplare originale, din care unul 
pentru fiecare parte contractantă. 
                 
 

                Achizitor,                                                                                        
                                                             

       JUDEŢUL IALOMITA                                                        
      Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomita                     
                                           
           VASILE SILVIAN CIUPERCĂ                                                  
                   
 
 
                     Viza CFP   
                                                 
           
 
           Vizat pentru legalitate, 
 
 
 
          Inițiator:  
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 FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI  
 

 
SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

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

Denumire oficială: JUDEȚUL IALOMIȚA 

Adresă: Piața Revoluției nr.1 

Localitate: municipiul Slobozia Cod poştal:  
930032 

Ţara:  
           ROMÂNIA 

Punct(e) de contact:  Centrul de Relații cu Cetățenii 
În atenția  Rodica Stoica 

Telefon:  
+40 0243/230200, +40 0243/230201 interior  256 

E-mail:  achizitiicji@yahoo.com Fax: +40 0243/233000 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.cicnet.ro 
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL):  www.cicnet.ro 
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informații pot fi obținute la:  
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior X 

Caietul de sarcini şi/sau documentele suplimentare pot fi obținute la: 
  X Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior 

Ofertele trebuie transmise la:  X Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior 

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 
Zile : 6  (înainte de data limită de depunere a ofertelor) 

 
I.2) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE)  

□ Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv 
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 
□ Agenție/birou național sau federal 
□ Colectivitate teritorială  
□ Agenție/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Instituție/agenție europeană sau organizație europeană 
 
 
X Altele (precizați): Autoritate regionala sau locala  

□Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine şi siguranță publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice şi financiare 
□ Sănătate 
□ Construcții şi amenajări teritoriale 
□ Protecție socială 
□ Recreere, cultură şi religie 
□ Educație 
X Altele (precizați): Servicii generale ale 
administratiilor publice 

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante                             da □ nu X 

 
SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă / entitatea contractanta 

       Furnizarea  si distributia de produse de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de 
stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, 
în anul scolar 2015 – 2016, pentru judetul Ialomita 
II.1.2) Tipul contractului şi locul de livrare a produselor  

a) Lucrări                             □ B) Produse                              X c) Servicii                                □ 

Executare                               □ 
Proiectare şi executare           □ 
Executarea, prin orice            □ 
mijloace, a unei lucrări, 
conform cerințelor 
specificate de autoritatea 
contractantă 

Cumpărare                             X 
Leasing                                     □ 
Închiriere                                  □ 
Închiriere cu opțiune de           □ 
cumpărare 
O combinație între acestea      □ 

Categoria serviciilor:              
 

Locul principal de executare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

Conform anexelor nr.1-3 ale 
caietului de sarcini 
Cod NUTS: RO315 - Ialomita 

Locul principal de prestare 
 

II.1.3) Procedura implică 
Un contract de achiziții publice                                                                 X 

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) 
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II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

       Furnizarea  si distributia de produse de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de 
stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, 
în anul scolar 2015 – 2016, pentru judetul Ialomita 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar 

Obiect principal 15811300-9 Cornuri 
15821200-1 Biscuiți dulci 
15811000-6 Covrigi simpli 

 

Obiect(e) suplimentar(e) 60000000-8 Servicii de transport (cu excepția 
transportului de deşeuri) 

UA 01-3 „produse alimentare” 
 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA)    da X  nu□  
 

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizați                                  da X nu □ 
anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)                                              
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru  unul sau mai multe loturi               

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                         da □ nu X 

 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)  
 Cantitatile sunt conform Caietului de sarcini dupa cum urmeaza:  
lot 1Slobozia – 11.729 buc./zi;  
lot 2 Urziceni- 9.096 buc/zi;  
lot 3 Fetesti+ Tandarei – 8.055 buc/zi 
Total cantitate produse de panificatie: 28.880 buc./zi  
 
Lot 1= 685.090,89 lei;  
Lot 2= 531.297,36 lei; 
 Lot 3= 470.492,55 lei 
Valoarea estimată fără TVA: 1.686.880,8 lei   (375.847,95 euro - un euro = 4,4882 lei la data de 18.06.2015                                                     
                                                                                                                                                           Monedă: lei 

II.2.2) Opţiuni (după caz)                                                                                                       da □ nu X 

Numărul de prelungiri  posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□  
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii 
contractului) 

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni:  177 zile 

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                da x nu □ 

Pretul contractului poate fi ajustat în functie de modificarile actelor normative incidente în materie, potrivit prevederilor 
art. 97 alin. (2) lit. a) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Ajustarea pretului se aplica în urma modificarii H.G. nr.714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru 
produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea 
continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a 
produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari. 

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanţie de participare                                                                                          da x nu □ 

           Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de :  
- lot 1=  6.850 lei; 
-  lot 2 = 5.310 lei,; 
- lot 3=  4.700 lei; 
- total = 16.860 lei. 

Valabilitate:cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile începând cu data limita stabilita 
pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu art.86 din H.G.nr.925/2006, cu 
modificările ulterioare: instrument de garantare emis în conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o 
societate de asigurari se va utiliza Formularul nr. 11 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia 
respectarii prevederilor art. 86 alin.(2)–(4) din H.G.nr.925/2006; virament bancar în contul RO 67TREZ3915006XXX000121 
deschis la Trezoreria municipiului Slobozia, cod fiscal 4231776. Dovada constituirii garantiei de participare se poate 
efectua inclusiv la data deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor din categoria I.M.M. garantia de participare se constituie 
în procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va elibera/restitui 
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garantia de participare conform prevederilor art.88 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru 
o evaluare si raportare unitara, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR 
din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Retinerea garantiei de participare se va face în 
conformitate cu prevederile legale în domeniul achizitiilor publice (art.87 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare). 
  În cazul depunerii de oferte în asociere, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menționeze că 
acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.  
Pentru ofertantii din strainatate este recomandabil sau este de preferat ca garantia de participare sa fie emisa de catre o 
banca care sa aiba corespondent in Romania. 

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie                                                                                    da X nu □                                                                                                                                       

       5% din valoarea contractului  fara T.V.A. potrivit prevederilor art. 89  alin.(2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările 
ulterioare. 
Modul de constituire a garantiei de buna executie – Formularul nr. 12: 
-garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art.90, alin.(1) și (3) din H.G. nr.925/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Garantia de buna executie se constituie: 
- printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în 
conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările ulterioare, 
 sau  
 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, în conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 
925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii 
contractante va fi de 0,5% din pretul contractului, fara T.V.A. Se vor avea în vedere prevederile H.G. nr.1045/2011 privind 
modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii. 
Ofertantii care fac dovada încadrarii în prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii 
întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, beneficiaza de reducere cu 50% la constituirea garantiei de buna 
executie. Se vor completa anexele 1 si 2 din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Garantia de buna executie se va restitui în conditiile prevazute de legislatia în vigoare (art.92 din H.G. nr.925/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare). 
Pentru ofertantii din strainatate este recomandabil sau este de preferat ca garantia de buna executie sa fie emisa de catre 
o banca care sa aiba corespondent in Romania. 
Dovada constituirii garantiei de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante în termen de maxim 5 zile de la data 
semnarii contractului.    
 

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 
                        Buget local  

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) 

Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – (model orientativ – Formular 
nr.14) 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)               da □ nu x 
___________________________________________________ 

III.1.5. Legislaţia aplicabilă 
  1)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 2)Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

 3)Hotararea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 4)Hotararea Guvernului nr. 714 din 2 iulie 2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de 
panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din 
gradinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de 
sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si 
prescolari; 

 5)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificație 
pentru elevii din învățământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădinițele de stat 
şi private cu program normal de 4 ore; 
6)Ordinul ministerului finantelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale; 
7)Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitații cu ofertă 
independentă; 
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8)Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie; 
9)Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor; 
10)Ordinul Autorității Naționale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranța Alimentului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind 
aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara 
si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor 
alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si 
comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala; 
11)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie 
pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat; 
12)HG nr.924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare. 

 Celelalte reglementari si acte normative comunitare si nationale aplicabile www.anrmap.ro 
  

 
III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau 
al profesiei 

III.2.1.a) Situaţia personală a ofertantului: 
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor  

  1) Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  
     Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre efinitiva si 
irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale. 
     Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal –  
     Formular nr.2 / Cazier judiciar al operatorului economic. 
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant , ofertantul asociat, tertul sustinator. 
 

 2)Declaratie pe proprie raspundere pentru neîncadrarea în dispozitiile art.181 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal - Formular nr.3.  
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (se va prezenta doar pentru lit. a), 
c^1 si d). 

 Se solicita: 
-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia 
îsi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent 
pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a oferte. 
Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.  
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local (sau 
echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a 
oferte. Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.  
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, 
operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din H.G. nr.925/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
NOTA: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.   
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite 
informatii direct de la autoritatile competente.  
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în masura în 
care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care 
înregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora în luna 
anterioara celei în care se depun ofertele.  
 

 3)Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" 
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere- Formular nr.5. 

1. Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant , ofertantul asociat (dupa caz). 
2.  

 4)Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile   prevăzute la art.69
1
 din O.U.G. nr.  

34/2006, cu modificările şi completările ulterioare –  
Modalitatea de îndeplinire: Declarație pe proprie răspundere - Formular nr.4. 

Pentru această declarație persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității în ceea ce priveşte organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuirii în sensul articolului menționat sunt următoarele:  

  Presedinte:Vasile Silvian CIUPERCA. Vicepresedinte: Ioan MARTIN, Vicepresedinte: Stefan MUSOIU. Director: 
Cezar Gheorghe VÂLCAN. Comisia de evaluare a ofertelor are urmatoarea componenta: Presedinte comisie de evaluare cu 
drept de vot: Rodica STOICA; Membrii: Maria DINU, Cristina Gratiela GURLEA, Stefan DOBRIS, Adriana BUCOVEANU; 
Membrii de rezervă: Mirela PREDA, Marius HRISTESCU.  

Expertii desemnati de institutiile de specialitate: Ciubotaru Virginia – asistent principal igiena - Directia de 
Sanatate Publica Ialomita, Nicoleta STEFAN- comisar principal – Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor 
Ialomita, Maurer Camelia – expert achizitii publice – Inspectoratul Scolar al judetului Ialomita, Danut Mihai ARDELEANU – 

http://www.anrmap.ro/
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doctor– Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita, Dobre Iulian – consilier – Directia Generala 
Regională a Finantelor Publice Ploieşti – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomita. 

Consilierii judeteni: Dumitru Otilia, Nica Viorel,Vasile Mitu, Herea Gheorghe, Popescu Nicolae, Petre Gheorghe, 
Sonchereche Laurentiu, Condrut Ileana, Serbanescu Virgil Marian, Berbecel Vasile, Maftei Gica, Nunu Ion, Vasilache Aurel, 
Popescu Ionut, Dumitru Doina Elena, Miclea Dan, Purice Gheorghe, Sitaru Nicolae, Nica Ion, Andriescu Adrian, Urloiu 
Zenica, Barcari Rodica Luminita, Mihaila Stefan, Florea Romeo, Enescu Gheorghe, Galatchi Emil, Ionescu Ion, Mitrica Ion. 
  Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz). 
 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:  
Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul 
iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite 
de traducere autorizata si legalizata. 
 
1.Modalitatea de îndeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga 
Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.  
Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.  
2.Prezentarea documentului de înregistrare emis de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana 
al unitatii conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru 
siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor 
de obtinere si de vânzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum 
si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine 
nonanimala, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului CE nr. 882/2004 al Parlamentului European din 
2004; 
3.Prezentare Autorizatia sanitara de functionare a unitatii eliberata de Directia de Sanatate Publica sau certificarea 
conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica conform O.M.S. nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de 
reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce 
desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Nota: In cazul in care la procedura de achizitie participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta 
trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei pentru partea de contract pe care o realizeaza. 
Atentie: Ofertantul care este clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, la solicitarea autoritatii 
contractante, inainte de transmiterea comunicatului rezultatului procedurii, certificatul constatator eliberat de Oficiul 
Registrului Comertului in original sau copie legalizata. 
  

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire 

 
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani  
Prezentarea unei fise de informatii generale care sa cuprinda cifra de 
afaceri globale pe perioada ultimilor 3 ani (2012,2013 si 2014). 
Conditie de calificare:  
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei globale de afaceri in 
ultimii 3 ani pentru fiecare lot in valoare de minim: 
Lot 1- 1.370.100 lei 
Lot 2- 1.062.500 lei 
Lot 3- 940.900 lei 
Documente relevante: bilanturi contabile sau extrase de bilant înregistrate 
la 
organele competente, pe ultimii 3 ani, în copie cu mentiunea ,,conform cu 
originalul”, cu semnatura si stampila operatorului economic, daca din 
motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte 
documente edificatoare. 
  

  
 
Completare Formular nr.15 
 
 
 
Dacă situatiile financiare sunt intocmite in 
altă monedă, pentru conversie se va lua in 
considerare cursul mediu de referinta 
publicat de Banca Națională a României 
pentru anul respectiv (2012,2013,2014). 
www.bnr.ro. 
  

    În cazul în care ofertantul îşi demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind situația economică și financiară 
invocând susținerea acordată de către o altă persoană (conform art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare), acesta se consideră a fi calificat dacă terțul susținător demonstrează îndeplinirea în integralitate 
a cerinței minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor însoți angajamentul ferm 
încheiat în formă autentică al persoanei respective care trebuie să garanteze autorității contractante faptul că, în cazul în 
care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, persoana susținătoare se obligă să asigure 
îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă. 
      În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerința minimă privind situația economică și financiară 
poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori îşi demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind situația 
economică și financiară invocând susținerea acordată de către o altă/alte persoană(e), modalitatea de îndeplinire a 
cerinței este similară ofertei individuale menționată mai sus, cu precizarea că susținerea va fi acordată asocierii și nu unuia 
dintre asociați.  
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Notă : Persoana/persoanele ce asigură susţinerea situaţiei economice și financiare nu trebuie să se afle în situaţia care determină 
excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180,  art. 181 lit. a), c1) si d) si art .691 din OUG 34/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare.. 
III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire 

 
Cerinţa nr.1  
Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând 
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt 
autoritati contractante sau clienti privati.  
Conditie de calificare : 
Lista principalelor produse similare livrate in ultimii 3 ani (calculati anterior 
datei limita de depunere a ofertelor), din care sa reiasa ca ofertantul a 
livrat, 
la nivelul a minim un contract/maxim 3 contracte, produse similare în 
valoare cumulata de cel putin: 
 Lot 1 – 685.000 lei fara TVA; 
Lot 2- 531.200 lei fara TVA; 
Lot 3-470.400 lei fara TVA.  
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor 
certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de 
catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse. 
Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de 
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de 
catre clientul beneficiar. 

 
Completare: Formular nr.6.  
Valorile vor fi prezentate în lei si în euro la 
cursul mediu leu/euro comunicat de Banca 
Nationala a României, pentru anul 
respectiv –www.bnr.ro. 
În cazul în care ofertantul  îsi demonstreaza 
îndeplinirea cerintei minime privind 
capacitatea tehnica invocând sustinerea 
acordata de catre o alta persoana (conform 
art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta va 
prezenta un  angajament ferm al persoanei 
respective, prin care aceasta confirmă 
faptul că va pune la dispoziția ofertantului 
resursele tehnice şi profesionale invocate - 
Formular  nr. 18, Anexa la Formular nr.18. 
În cazul în care ofertantul este un grup de 
operatori economici, cerinta minima 
privind capacitatea tehnica poate fi 
îndeplinita prin cumul. 
Daca grupul de operatori îsi demonstreaza 
îndeplinirea cerintei minime privind 
capacitatea tehnica invocând sustinerea 
acordata de catre o alta/alte 
persoana/persoane, modalitatea de 
îndeplinire a cerintei este similara ofertei 
individuale mentionata mai sus, cu 
precizarea ca sustinerea va fi acordata 
asocierii si nu unuia dintre asociati. 
Nota : Persoana ce asigura sustinerea 
capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle în 
situatia care determina excluderea din 
procedura de atribuire conform 
prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si 
d) si art .69^1 din O.U.G. nr.34/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

 
Cerinţa nr.2  
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a 
fost obţinut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii. 
  
Completare Formular nr.8 
Conditie de calificare 
Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 3 persoane pentru transportul si distributia produselor de 
panificatie la locatiile prevazute în caietul de sarcini în conformitate cu graficul de livrare stabilit pentru fiecare lot (zona 
de contractare). 
Ofertantul va avea în vedere nominalizarea de persoane având cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau 
instruite în acest sens si având efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 
714/2008. 
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma: 
- instruirea personalului în domeniul igienei produselor alimentare 
(prezentare copie document); 
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta). 
Modalitate de indeplinire:  
Completare: Formular nr.8. 

 
Cerinţa nr.3  
Lista utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice de care poate 
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului;  

 
 
Modalitatea de îndeplinire: 
 
Completare  Formular nr.7 
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Conditie de calificare: 
Ofertantul dispune de cel putin 3 mijloace de transport pentru îndeplinirea 
corespunzatoare a contractului. Lista trebuie sa contina informatii privind 
numarul de mijloace de transport cu dotarile necesare pentru a transporta 
produse de panificatie conform graficului.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditie de calificare: 
 
Ofertantul sa faca dovada detinerii de spatii de depozitare pentru 
asigurarea 
pastrarii produselor. Ofertantul va dispune de depozit(e) alimentar(e) dotat 
(e) cu instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea la temperatura 
indicata de producator si livrarea de produse de panificatie. 
  
  

 
Oferantii vor prezenta documente care sa 
demonstreze ca dispun de 
mijloace de transport adecvate, înregistrate 
conform Ordinului nr. 111/2008, 
emis de Autoritatea Nationala Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor 
(documente care confirma modul de 
dispunere a acestora - proprietate/contract 
de închiriere/angajament de punere la 
dispozitie si copia documentului de 
înregistrare la autoritatea competenta, 
valabil la data limita de depunere a ofertei) 
  
 
 
Modalitatea de îndeplinire: 
Prezentarea de documente care sa 
demonstreze ca ofertantul dispune de 
depozit(e) înregistrat(e) conform Ordinului 
nr. 111/2008, emis de Autoritatea 
Nationala Sanitara Veterinara si pentru 
Siguranta Alimentelor. 
Ofertantul va prezenta documente care 
confirma modul de detinere a acestora - 
proprietate/contract de  închiriere/ 
angajament de punere la dispozitie si copia 
documentului de înregistrare la autoritatea 
competenta, valabil la data limita de 
depunere a ofertei (contract de vanzare-
cumparare, inchiriere, angajament de 
punere la dispozitie, alte forme). 
 

În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocând sustinerea 
acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 , acesta va prezenta un angajament ferm al 
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si 
profesionale invocate – Formular nr. 19.  
În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi 
îndeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica 
invocând sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana / persoane, modalitatea de îndeplinire a cerintei este similara 
ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. 
Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din 
procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din O.U.G. nr.34/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt 
îndeplinite de subcontractanţi și specializarea acestora 
      
   În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din 
contract, acesta are obligatia de a preciza partea/ partile 
din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, 
procentul pe care-l realizeaza precum si datele de 
identificare ale subcontractantilor propusi. De asemenea, 
daca ofertantul beneficiaza de sustinere in vederea 
indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, acesta are 
obligatia de a preciza datele de identificare ale tertului/ilor 
sustinator/i, precum si sustinerea acordata de acesta/ 
acestia (capacitate economico-financiara/ capacitate 
tehnica/ capacitate profesionala).   
 
 

  
 
 
In vederea respectarii prevederilor art. 69^2 din O.U.G. nr. 
34/2006, ofertantul va prezenta Formularul nr. 10 insotit 
de Formularul nr. 10A . In cazul unui Ofertant unic, acesta 
va fi semnat si stampilat de reprezentatul legal al acestuia. 
 Nota 1: Cerintele privind situatia personala a ofertantului, 
capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, 
capacitatea economica si financiara, capacitatea tehnica, 
standarde privind asigurarea calitatii nu pot fi indeplinite 
prin intermediul unui/ unor subcontractori, cu exceptia 
situatiilor prevazute in Anexa nr. 2 la Ordinul ANRMAP nr. 
509/2011.  
Nota 2: Cerintele privind resursele materiale si umane se 
iau in considerare numai pentru partea de implicare a 
subcontractantului daca se prezinta documente relevante 
in acest sens.  
ATENTIE! a) Autoritatea contractanta are obligatia de a 
solicita ofertantului declarat castigator, inainte de 
încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea 
contractelor încheiate între viitorul contractant si 
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subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele 
prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor 
constitui în anexe la contractul de achizitie publica. 
 b) Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul 
de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este 
diminuata în cazul în care o parte/ parti din contract sunt 
îndeplinite de subcontractanti. 
 

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calităţii  

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire 

Cerinta nr. 1 
Condiţie de calificare :  
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care 
atestă că acesta are implementat şi menține, conform ISO 9001 un sistem 
de management al calității pentru activitățile care fac obiectul contractului 
ce urmează a fi atribuit. 
Operatorii economici care nu dețin un astfel de certificat vor furniza orice 
alte probe/dovezi prin care să confirme asigurarea unui nivel corespunzator 
al calității. 
 

 
     Prezentare Certificat ISO 9001 sau 
echivalent, emis de un organism 
independent ,în copie conform cu 
originalul, valabil la data limită de depunere 
a ofertelor. 
 
În cazul depunerii unei oferte comune, 
fiecare asociat trebuie să dețină un astfel de 
certificat. 

Cerinta nr. 2 
Condiţie de calificare :  
Ofertantul va prezenta Certificat HACCP  sau documente care confirmă că 
are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Point) conform HG 925/2005.  
sau 
Documente / certificate care confirmă implementarea de către ofertant a 
unui standard / specificație tehnică privind Sistemul de management al 
siguranței alimentelor.  

 
Prezentare Certificate/documente emise de 
organisme independente în copie conform 
cu originalul, valabil la data limită de 
depunere a ofertelor. 
 
În cazul depunerii unei oferte comune, 
fiecare asociat trebuie să dețină un astfel de 
certificat, pentru partea din contract pe 
care o realizează. 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                              da □ nu X 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                   □ 
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forței de muncă protejate      □ 

 
III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii                     da □ nu X 
 

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările                           da □ nu X 
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 

 
SECȚIUNEA IV: PROCEDURĂ  
IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire                 Offline  X     On line  □ 

IV.1.1.b) Tipul procedurii  
Licitaţie deschisă cu organizarea unei licitaţii electronice ca faza finala a procedurii X 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe 

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii  

 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE  

IV.2.1) Criterii de atribuire:                               Cel mai mic preţ                                   X                                                                                                              

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică      da X  nu □           

Informații suplimentare despre licitația electronică (după caz) 
Numar runde     1 
Durata rundei    1 zi 
Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta da X nu □ 
Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret                                                                     da X nu □ 
Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie                                              da X nu □ 
Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului                                       da □ nu X 
Se va utiliza pasul de licitare                                                                                                    da □ nu X 

IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) 
_________________________________________________________________________________ 
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IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract                da x nu X□ 
Dacă da, 
Anunț de intenție                  x              Anunț despre profilul cumpărătorului □ 
Numărul anunțului în JO: 2015/S 063-110364 din 31/03/2015 (zz/ll/aaaa) 
 Numărul și data publicării în S.E.A.P.: 27585/27.03.2015 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 
 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     X      □     □     □     □ 
Altele: ________________________________________________ 
Moneda in care se transmite oferta financiara: _______ 

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta 
           120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor  

  
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

      Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor ofertate cu 
cerintele Caietului de sarcini. 
Ofertantii au obligatia sa prezinte propunerea tehnica in conformitate cu toate specificatiile tehnice continute in Caietul 
de sarcini si sa prezinte toate documentele prevazute prin acesta.  
Ofertantii vor prezenta graficul de distributie - intocmit conform precizarilor din Caietul de Sarcini.  
Ofertantii au obligatia de a respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care 
sunt in vigoare la nivel national. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate 
privind reglementarile legale in vigoare sunt Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, 
Inspectoratele Teritoriale de Munca.  
În cadrul propunerii tehnice ofertantul are deasemenea obligatia de a prezenta si: 
• Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la 
conditiile de munca si protectia muncii ( Formularul nr.17) 
  

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala 
cu autoritatea contractanta, îl reprezinta Formularul de oferta (Formularul nr.9). 
Ca anexa la Formularul de oferta se constituie centralizatorul de preturi in care se va preciza pretul/unitate * – lei fara TVA 
si evidentiata distinct TVA, precum si valoarea totala fara TVA (cantitate totala x pretul/unitate – lei fara TVA). 
Propunerea financiara va contine preturi finale care includ toate taxele legate de transport, depozitare, încarcare, 
descarcare, manipulare, pâna la destinatia indicata de catre Achizitor. 
*unitate= produs de panificatie conform anexa HG nr.714/2008 (cornuri sau batoane/covrigi simpli sau biscuiti uscati-in 
ambalaje de 80gr/unitate) 
Pretul maxim pe produs/zi la produsele de panificatie este de 0,33 lei produs/zi, fara T.V.A., limita valorica cuprinde 
pretul produselor, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz, si poate fi actualizat în functie 
de modificarile actelor legislative incidente în materie adoptate pâna la data limita de depunere a ofertelor; 
Operatorii economici ale caror oferte vor fi declarate admisibile, care vor participa la etapa finala de licitatie electronica, 
sunt invitati sa acceseze site-ul www.e-licitatie.ro, al carui operator este CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PENTRU 
SOCIETATEA INFORMATIONALA (SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE - S.E.A.P.) 
  

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Adresa autorității contractante: 
    Slobozia, Piata Revoluției, nr.1, municipiul Slobozia, județul Ialomița,  denumirea: Centru de Informații – la intrare, 
parter.  
    Data limită pentru depunerea ofertelor: ........2015, ora limită ........ modul de prezentare/ambalare/ sigilare /marcare a 
plicurilor cu  documentele: 
       Oferta se va depune la  registratura Consiliului Județean Ialomița, în plic sigilat şi ştampilat, după cum urmează: 
Oferta se va prezenta în două exemplare - un exemplar original şi o copie, care vor cuprinde documentele de calificare, 
propunerea tehnică şi propunerea financiară. Sectiunea ,,I - calificare”; şi secțiunea ,,II –propunerea tehnică şi propunerea  
financiară” se vor introduce fiecare în câte un plic notat corespunzător. 
        Cele două plicuri secțiunea I, şi secțiunea II, sigilate, vor fi introduse într-un alt plic exterior, de asemenea închis şi 
sigilat de ofertant, pe care se va scrie: original, respectiv copie.  
       Aceste plicuri conținând oferta respectivă (original, copie) se vor introduce într-un colet sau plic, pe care se va 
menționa: “JUDEŢUL IALOMIŢA (CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA)- furnizarea și distribuția produselor de panificație 
pentru elevii din învățământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădinițele de stat 
şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2015 – 2016. - ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE  …………..2015, ORA 
…….” 
      Se va preciza zona de contractare pentru care se depune oferta.  
 Oferta trebuie să conțină următoarele documente, completate în mod corespunzător: 
- Scrisoare de înaintare   Formularul nr.1 
- Împuternicire  
- Formularul de Ofertă  Formularul nr 9. 
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- Garanția de participare  Formularul  nr11. 
- Toate celelalte documente solicitate potrivit fișei de date. 
 
Nota: Potrivit art. 11 din H.G. nr. 925/2006, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de 
urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul său legal, prin 
care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o 
anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au 

fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea. Formularul nr.16 
 

 
SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                         da □ nu X 
Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare  da □ nu X 
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):  

Tipul de finanțare: Fonduri bugetare 
  

VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) 
     Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale : 
În situatia în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita 
reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor. 
Se va prezenta : Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formularul nr. 13 
VI.4) CĂI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac  

Denumire oficială:  Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.) 

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,  

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţară: Romania 

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.310.46.41  

Adresă Internet: www.cnsc.ro Fax:  021.310.46.42 /     021.890.07.45  

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) 
     Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Național de Soluționare a contestațiilor în vederea anulării actului și/sau 
recunoașterii dreptului pretins ori a interesului legitim în condițiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 
 

Denumire oficială: JUDEŢUL IALOMIŢA  ( CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA)        Direcția Coordonare Organizare –Serviciul 
Juridic 

Adresă: Piata Revolutiei nr.1 

Localitate: Slobozia Cod poştal: 920032 Ţară: Romania 

E-mail: cji@cicnet.ro Telefon: +40 0243230200  

Adresă Internet  Fax: +40 0243230250  

mailto:office@cnsc.ro
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ANEXA A 

ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT 
I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Denumire oficială: JUDEȚUL IALOMIȚA   (CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA) 

Adresă: PIAŢA REVOLUŢIEI NR.1 

Localitate: SLOBOZIA Cod poştal:920032 Ţară: ROMANIA 

Punct(e) de contact: CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA,  
Piața Revoluției nr.1, municipiul Slobozia, județul Ialomița 
În atenția: Rodica STOICA 

Telefon: +40 243230200, int.256  

E-mail: cji@cicnet.ro, achizitiicji@yahoo.com Fax: +40 243232.400, +40 243233.000 

Adresă Internet (URL): www.cicnet.ro 

 
II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE 
(INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC) 

Denumire oficială: JUDEȚUL IALOMIȚA   (CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA) 

Adresă: PIAŢA REVOLUŢIEI NR.1 

Localitate: Cod poştal: 920032 Ţară: ROMANIA 

Punct(e) de contact: CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA,  
Piața Revoluției nr.1, municipiul Slobozia, județul Ialomița 
În atenția: Rodica STOICA 

Telefon: +40 243230200, int.256 

E-mail: cji@cicnet.ro, achizitiicji@yahoo.com Fax: +40 243232.400, +40 243233.000 

Adresă Internet (URL): www.cicnet.ro 

 
III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE 

Denumire oficială: JUDEȚUL IALOMIȚA   (CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA) 

Adresă: PIAŢA REVOLUŢIEI NR.1 

Localitate: Cod poştal: 920032 Ţară: ROMANIA 

Punct(e) de contact: CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA,  
Piața Revoluției nr.1, municipiul Slobozia, județul Ialomița 
În atenția: Rodica STOICA 

Telefon: +40 243230200, int.256  

E-mail: cji@cicnet.ro, achizitiicji@yahoo.com Fax: +40 243232.400, +40 243233.000 

Adresă Internet (URL): www.cicnet.ro 

 

mailto:cji@cicnet.ro
mailto:cji@cicnet.ro
mailto:cji@cicnet.ro
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ANEXA B 

INFORMAȚII PRIVIND LOTURILE 
 
LOT NR.  1  DENUMIRE Zona 1 Slobozia 

1) DESCRIERE SUCCINTĂ 
Furnizarea și distribuţiea produselor de panificaţie  pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2015 – 
2016, pentru zona 1 Slobozia 

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 

Obiect principal 15811300-9 Cornuri 
15821200-1 Biscuiți dulci 
15811000-6 Covrigi simpli 

□□□□-□  □□□□-□ 

Obiect(e) 
suplimentar(e) 

60000000-8 Servicii de transport (cu 
excepția transportului de deşeuri) 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 

3) CANTITATE SAU DOMENIU 
Lotul nr. 1 Slobozia =11.729 produse/zi/copil conform anexei nr.1 la Caietul de sarcini 
Valoarea estimată fără TVA: 685.090,89   Monedă: lei 
 

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE (după caz) 
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□  
 

5) INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanția de participare) 
_Valoarea garanției de participare :6.850 Monedă:  lei 
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INFORMAȚII PRIVIND LOTURILE 
 

LOT NR.  2  DENUMIRE  Zona 2 Urziceni 

1) DESCRIERE SUCCINTĂ 
      Furnizarea și distribuţiea produselor de panificaţie  pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 
2015 – 2016, pentru zona 2 Urziceni 

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 

Obiect principal 15811300-9 Cornuri 
15821200-1 Biscuiți dulci 
15811000-6 Covrigi simpli 

□□□□-□  □□□□-□ 

Obiect(e) 
suplimentar(e) 

60000000-8 Servicii de transport (cu 
excepția transportului de deşeuri) 

 

3) CANTITATE SAU DOMENIU 
Lotul nr. 2 Urziceni  == 9.096 produse/zi/copil conform anexei nr.2 la Caietul de sarcini 
Valoarea estimată fără TVA: 531.297,36  Monedă: lei 

4) INDICAȚII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTĂ DATĂ DE ÎNCEPERE/DE FINALIZARE (după caz) 
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□  

5) INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanția de participare) 
Valoarea garanției de participare (numai în cifre)= 5.310        Monedă:  lei 
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INFORMAȚII PRIVIND LOTURILE 
 

LOT NR.  3  DENUMIRE  Zona 3 Feteşti + Țăndărei 

1) DESCRIERE SUCCINTĂ 
      Furnizare și distribuţie a produselor de panificaţie  pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 
2015 – 2016, pentru zona 3 Feteşti+ Țăndărei 
 

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 

Obiect principal 15811300-9 Cornuri 
15821200-1 Biscuiți dulci 
15811000-6 Covrigi simpli 

□□□□-□  □□□□-□ 

Obiect(e) 
suplimentar(e) 

60000000-8 Servicii de transport (cu 
excepția transportului de deşeuri) 

 

3) CANTITATE SAU DOMENIU 
Lotul nr. 3 Feteşti+Țăndărei = 8.055 produse/zi/copil conform anexei nr.3 la Caietul de sarcini 
Valoarea estimată fără TVA: 470.492,55  Monedă: lei 

4) INDICAȚII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTĂ DATĂ DE ÎNCEPERE/DE FINALIZARE (după caz) 
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□  

5) INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanția de participare) 
Valoarea garanției de participare = 4.700              Monedă:  lei 

 
 
 



Formularul nr.1 
 
 
           OFERTANT                                                              Înregistrat la sediul  
............................................                                               autorităţii contractante 
       (denumire/nume)                                                         Nr. ........... / .................. 
 
 
 
Scrisoare de înaintare 
 
 Către .........................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră, privind aplicarea procedurii de licitaţie 
deschisă pentru atribuirea contractelor pentru produse lactate, noi 

...................................................(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, 
următoarele: 
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 1 
copie: 

a) oferta tehnică; 
b) oferta financiară; 
şi documentele care însoţesc oferta; 

 

     Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele 
dumneavoastră. 

 

  

 

 

Data completării                                     
Cu stimă, 
 

 

 

 

Ofertant 

……………………… 

(semnătura autorizată) 
 



 Formular nr. 3 
 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARA IE  
privind neîncadrarea în situa iile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006,  

cu modificările ulterioare 

 

 

 

 

Subscrisa ………….................................................. [se inserează numele operatorului 
economic-persoană juridică], în calitate de ofertant la procedura de 

......................................................... [se menţionează procedura] pentru achiziţia de 

........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de 
................................................................. [se inserează numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunțate de un judecător sindic; 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit; 

c^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corect toate obligaţiile contractuale, neexistând  
motive imputabile nouă care să fi produs grave prejudicii beneficiarilor nostri; 

a) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greşeli în materie profesională. 

b) Aceste informatii sunt corecte și mă angajez să prezint autorității contractante toate 

informațiile necesare demonstrării îndeplinirii cerințelor de calificare și selecție. 

 

   Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul îndeplinirii cerinţelor de calificare 
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. 

      Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

 

 

 

 

Operator economic, 

 

………………………… 

(semnatura autorizată ) 
 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr.7 

OFERTANTUL 

…………………………… 

(denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax) 

                                                   

 

INFORMAŢII 

          privind asigurarea cu echipamente, alte mijloace fixe şi service 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr Crt     Numărul,    Gradul de uzură                 Explicaţii 

    din care:           din care: 

            proprietate    închiriate   proprietate    închiriate  

alte forme de punere la dispozitie  alte forme de punere la dispozitie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Utilaje 

2.Echipament tehnic 

3.Mijloace de transport 

4.Laboratoare 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOTA: 

    Se pot înscrie şi alte echipamente şi mijloace fixe care pot concura la realizarea în bune 
condiţii a ofertei. 

    De asemenea, se pot înscrie performanţe tehnice ale echipamentelor şi mijloacelor tehnice. 

 

Semnătura şi ştampila 

 

 



    FORMULAR NR.13 

                                                                                                                  
OPERATOR ECONOMIC 

 

 

 

DECLARATIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 

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

declar pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura 

pentru atribuirea contractului de achiziție publică ............... (se menționează procedura), având ca 

obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV), la data de ....... 

(zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritătți contractante), particip și depun 

oferta: 

[ ] în nume propriu; 

[ ] ca asociat în cadrul asociației ..............................; 

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

(Se bifeaza opțiunea corespunzatoare) 

 

2. Subsemnatul declar ca: 

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

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

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări 

în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 

achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați căștigători, pe parcursul derulării contractului 

de achiziție publică. 

 

4. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 

situațiilor și documentelor care însotesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării 

datelor din prezenta declarație. 

 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ................ (denumirea și adresa 

autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 

Operator economic, 

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

(semnatura autorizată) 



FORMULAR NR. 14 

 
                                                                                         
                       

ACORD DE ASOCIERE 
nr………./………… 

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

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

modificările şi completările ulterioare. 
    

1. Părţile acordului: 
_______________________________, reprezentată prin................................, în calitate 
de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) şi__________________________ reprezentată 
prin..............................., în calitate de.............. 

                                                                               (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 
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.  
                  

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  
1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

 

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. ___________________________ 

 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituită 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).  



 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
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.  

4.2 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. 
 

5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 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. 
6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă 
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 

7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor 

fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 
 

 

 

 

Liderul asociatiei: 
 

_____________________ 
(denumire autoritate contractantă) 

 
 
 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 



Operator economic      FORMULAR NR.15 

(denumirea/numele) 

   

INFORMAŢII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele: 

_______________________________________________________________________ 

2. Codul fiscal: _____________________ 

3. Adresa sediului central: 

____________________________________________________________________ 

4. Telefon: _______________________ 

     Fax: __________________________ 

     E-mail: ________________________ 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________ 

                                                                 (numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

                                                            (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare________________________(se va solicita 

după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de 
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de 

achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri globală pe cel mult ultimii 3 ani: 

 

Anul 

Cifra de afaceri 

globală(la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri globală(la 31 dec.) 

echivalent  

euro 

1.        

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

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

2.        

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

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

3.        

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

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

Media anuală :                                             

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

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

 

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

Operator economic, 

________________________ 

(numele, semnătura autorizată) 



OPERATOR ECONOMIC                                                                                 Formular nr. 16  

_____________________ 

(denumirea/numele) 

    

DECLARA IE 

 

 

  

        Subsemnatul, .............. 

reprezentant 
împuternicit ......................... (denumirea operatorului 

economic), în calitate de:       

  - ofertantăunică(cuăofert ăindividual )     

  - ofertantăasociată(cuăofert ăcomun )     

  la procedura de ................. (seămen ioneaz ăprocedura)ăpentruăatribuirea contractului 

deă achizi ieă public ă avândă caă obiectă
....................... 

  
(denumirea produsului, serviciului sau 

lucr rii), 
codul CPV .............organizat ădeă............ (denumireaăautorit iiăcontractante),ălaădataăde................ 

zi/luna/an), declarăpeăpropriaăr spundere,ăsub sanc iunea 
excluderiiădinăprocedur ă şiă
sub 

sanc iunileăaplicabileăfapteiădeăfalsăînăacteăpublice,ăc ăîndeplinescăcriteriileădeăcalificareăastfelăcumăauăfostă
solicitateăînădocumenta iaădeăatribuire,ădup ăcumăurmeaz ă: 

Situa iaăpersonal  

Capacitateaădeăexercitareăaăactivit iiăprofesionale 

Capacitatea economico-financiar  

Capacitateaătehnic ăşi/sauăprofesional  

Standardeădeăasigurareăaăcalit ii 

 

    Subsemnatulă declară c ă informa iileă furnizateă înă prezentaă declara ieă precum șiă Anexaă acesteiaă sunt 

completeă şiă corecteă înă fiecareă detaliu şiă în elegă c ă autoritateaă contractant ă areă dreptulă deă aă solicita,ă înă
scopulăverific riiăşiăconfirm riiădeclara iilor,ăoriceădocumenteădoveditoareăpotrivităprevederilorălegale. 

 

 

Dataăcomplet rii                                                            Operator economic, 

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

                                                            (semn tur ăautorizat ) 



 

 

  

  ANEXA 1  

la Formular  nr.16 

 

 

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

economic),ăînăsus inereaăDECLARA IEIămen ionezăsuccinctămodulăconcretădeăîndeplinireăaădocumentelor ͓
* 

aşaăcumăauăfostăsolicitateăînădocumenta iaădeăatribuireădeăc treăautoritateaăcontractant : 

AăSitua iaăpersonal : 

•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

BăCapacitateaădeăexercitareăaăactivit iiăprofesionale: 

•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

C Capacitatea economico-financiar : 

•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

D Capacitateaătehnic ăşi/sauăprofesional : 

•.................................... 



•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

EăStandardeădeăasigurareăaăcalit ii: 

•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

 

 

 

*NOT : 

-seă completeaz ă cuă denumireaă şiă num rulă (înă cazulă documenteloră emiseă deă autorit iă publice)ă
documentului avut în vedere pentru demonstrarea îndepliniriiăcerin eiăminimeădeăcalificare. 

-dac ăauăfostăsolicitateăseăcompleteaz ăinclusivăcuădiverseăvalori,ăcantit iăsauăalteăasemenea. 
În elegă c ă înă cazulă înă careă primescă dină parteaă autorit iiă contractanteă oă solicitareă deă aă
prezenta/completaă certificatele/documenteleă edificatoareă careă probeaz /confirm ă îndeplinireaă
cerin elorădeăcalificareăprezentateămaiăsus,ăm ăobligăs ăleăprezintăînătermenul stabilit. 

 

 

 

Dataăcomplet riiă:ă_______________                                Operator economic, 

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

                                (semn tur ăautorizat ) 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                        Formular nr.17 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

                                                      DECLARA IE 

 

 

 

Subsemnatul (a).................................................................................... [se insereaza numele 

operatorului economic-persoana juridică], declar pe propria răspundere, sub sanc iunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că mă angajez să furnizez și să distribui produse lactate, pe 

parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condi iile 
de muncă şi de protec ie a muncii care sunt în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am inut cont de obliga iile 
referitoare la condi iile de muncă şi de protec ie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor 
obliga ii fiind incluse în tarifele zilnice ale exper ilor, astfel cum acestea sunt indicate în pre ul 

contractului conform propunerii financiare. 

 

 

 

 

Operator economic, 

…………………………. 

(semnatura autorizată ) 



Formular nr.2  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
 
 
 

 
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 în situaţia prevazută la art. 180 din 
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant 
în cadrul unei alte oferte.  

 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        Formular nr.4 
    _________________________ 

        (denumirea/numele) 
 
 
 

 
DECLARAŢIE 

privind dispoziţiile art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,  
cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
     Subsemnatul(a) ............................................... (denumirea, numele operatorului economic), în 
calitate de ofertant la procedura de …….…………………..(se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………................................ 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....................... (zi/luna/an), 
organizată de ................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere 
că: 
 Membrii din cadrul consiliului de administraţie/ organ de conducere sau de supervizare şi/sau 
acţionarii ori asociaţii, persoanele care sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv 
sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din ordonanţa 
de urgenţă, ai operatorului economic pe care îl reprezint, nu deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante. 

În cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea înţeleg să fiu exclus din 
procedura de atribuire. 
 
 
                                               Operator economic, 
                                            ........................ 
                                             (semnatura autorizata) 
 
 



 

Formular nr.5 

 
CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, .............................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
...................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică 
organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de ................., 
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate 

punctele de vedere.  

 

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................, următoarele:  
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care 
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta 
de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta 
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi 
proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără 
a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură 
cu obiectul respectivei proceduri;  

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte 
de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  
 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate 
în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
 

 
Ofertant,        Data, 

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

Reprezentant/Reprezentanţi legali  
(semnături) 
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Formular nr.6 

 

 

OPERATOR  ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

 

 

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

............................................................................. declar pe propria  

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

răspundere, sub sancţiunile aplicate 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 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

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

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

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

                                                                                                 (denumirea si 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) 

 

 

                  

         Operator economic, 

                                       

            ………… ………………. 
                                                                               

          (semnatura autorizată ) 

          



 2 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 

contractului 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

furnizorului 

*)  

 

Preţul total al 

contractului  

 

Procent 

îndeplinit de 

furnizor 

% 

 

Cantitatea 

(U.M.) 

 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

0 1  2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

        

 

2 

 

        

 

..... 

 

        

 

 

 

        

 

 

               Operator economic, 

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

               (semnatura autorizată) 

 

________ 

 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de 
asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 



Formular nr.8 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL/ORGANISMUL TEHNIC DE 

SPECIALITATE DE CARE DISPUNE SAU AL CĂRUI ANGAJAMENT DE 
PARTICIPARE A FOST OBŢINUT DE CĂTRE OFERTANT/CANDIDAT, ÎN 

SPECIAL PENTRU ASIGURAREA CONTROLULUI CALITĂŢII 
 
 Subsemnatul………………………………………., reprezentant împuternicit 
al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos 
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.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                        
             (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 

financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….. 
                                                                                                                  (se precizează data expirării  
                   perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal angajat, din care: 

persoane pentru transportul și 
distribuţia produselor lactate cu 
cunostinte  minime de igiena 
produselor alimentare sau instruite 
în acest sens şi   controlul medical 
efectuat periodic 

   

Din care personal de 
conducere 

   

 

(În cazul solicitării) 
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului 
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 

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

             Operator economic, 
                ………… ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 



 OPERATORUL ECONOMIC       Formular nr.9 
 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 

Către .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să 
închiriem/să livrăm în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să livrăm în sistem leasing 
fără opţiune de cumpărare  (se elimină opţiunile neaplicabile) ________________________________________, 
                                                                                                                                          (denumirea produselor) 

pentru suma de _________________________ (moneda ofertei). 
                                     (suma in litere şi în cifre) 

 

plătibilă după recepţia produselor/în rate lunare sau trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la 
care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________. 

                                                            (suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să 
furnizăm produsele în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această oferta valabilă pentru o durată de __________ 
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 
        (durata în litere şi cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 
împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

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

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                        (semnatura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

 



     Formular  Nr.11           
 BANCA 
   ___________________ 
               (denumirea) 

 
SCRISOAREăDEăGARAN IEăBANCAR  

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică 
             Către ___________________________________________ 

                                       (denumirea autorității contractante și adresa completă) 
Având în vedere procedura _______________________________ pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica ____________________________  (denumirea acordului-
cadru), noi ____________________________ (denumirea emitentului), având sediul 
înregistrat la ______________________________________ (adresa emitentului), ne obligăm 
față de  _____________________________ (denumirea autorității contractante): 
___________________________________________________________________________

____ 
OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE 
DE MAI JOS-I sau II. 
Să onorăm necondi ionat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita 
a ____________ din  
valoarea estimată a contractului, adică suma de _______ RON(în litere și cifre) la prima sa 
cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în 
care autoritateaăcontractant ădeclar ăc ăsumaăcerut ădeăeaă iădatorat ăeiăesteăcauzat ădeă
culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situațiile de la literele a) – d) de 
mai jos(cazul garanției care se execută necondiționat conform art.86 alin(.3) lit.b) din HG nr. 
925/2006): 
SAU 

I. Să onorăm condi ionat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a 
____________  din  
valoarea estimată a contractului, adică suma de __________RON(în litere și cifre) la prima sa 
cerere scrisă și dup ăconstatareaăculpeiăofertantului în conformitate cu contractul garantat. 
În cererea sa autoritatea contractanta va preciza că suma cerută de ea și  datorată ei este din 
cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile de la literele a)-d) de mai jos(cazul 
garanției care se execută  condiționat conform art.86 alin(.3) lit.a) din HG nr. 925/2006): 
___________________________________________________________________________
_________________________ 
 
         Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
       
      În cazul în care părțile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției 
sau să modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va 
obține acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanție iși pierde 
valabilitatea. 
      Legea aplicabilă prezentei garanții de participare este legea română. 
      Competențe să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de 
participare sunt instanțele judecătorești române. 
 
 Data completării ................................... 

 
Parafată de Bancă/Societate de Asigurări  _____________ in ziua ______ luna 

________ anul _____ 
          
         (semnătura și ștampila organismului care eliberează aceasta garanție de participare) 



Formular nr.12 

 
  
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

 
 
 

               SCRISOARE DE GARANŢIE BANCAR  DE BUN  EXECUŢIE 

 
 

             Către ___________________________________________ 
                                       (denumirea autorității contractante și adresa completă) 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________, 
                                                                                                                                  (denumirea 

contractului) 

încheiat între ________________________________ , în calitate de contractant, şi 
_____________________________, în calitate de achizitor, ne obligam față de  
_____________________________ (denumirea autorității contractante): 
 
_________________________________________________________________________________

___________________ 

 
OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE DE 
MAI JOS-I sau II. 

I. Să onorăm necondiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita 
a ____________ din  

valoarea estimată a contractului, adică suma de _______ RON(în litere și cifre) la prima sa cerere 
scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în care 
autoritateaă contractant ă declar ă c ă sumaă cerut ă deă eaă șiă datorat ă eiă esteă cauzat ă deă culpaă
persoanei garantate (cazul garanției care se execută necondiționat conform art.90 si art.86 alin(.3) 
lit.b) din HG nr. 925/2006): 

SAU 

II. Să onorăm condiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a 
____________  din  

valoarea estimată a contractului, adică suma de __________RON(în litere și cifre) la prima sa cerere 
scrisă și dup ăconstatareaăculpeiăpersoaneiăgarantate în conformitate cu contractul garantat (cazul 
garanției care se execută  condiționat conform art.90 si art.86 alin(.3) lit.a) din HG nr. 925/2006): 
  

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se 
va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 
valabilitatea. 

 
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 



                                                                                                    Formular nr.18     

 

Ter ăsus in torătehnic 

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 

privindăsus inereaătehnic ă- experien ăsimilar ă 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 

 

Către, .......................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .............................. 

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător 
tehnic), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în 
situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 

economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, 
necondiţionat şi irevocabil autorității contractante achizitoare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea 
contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat 
între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 
au fost incluse în propunerea tehnică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că 
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură 
cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.  

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 
prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate 
prin angajamentul de susținere tehnică acordat .............................................................. (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării,       Terţ susţinător, 
...........................       ..................... 

(semnătură autorizată) 
 

 

 

 



                                                                                                                Anexa la Formular nr.18  

Ter ăsus in torătehnic 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARA IEă 
PRIVINDăEXPERIN AăSIMILAR  

 

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al 

................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul 

înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: 

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

fax: ............................, 

e-mail: ......................................................, 

Cod fiscal ............................., 

Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), 

obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile 

din statutul propriu) 

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 

2._____________________________________________________ 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul de mai jos 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. 
 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 

unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 

 

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. 
 

 

Operator economic, 

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

Nume și prenume 

(semnătură autorizată) 
 

Nr

. 

crt

. 

Obiect 

contract 

CPV Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

*) 

 

Preţ total 
contract 

Procent 

îndeplinit 

de furnizor 

(%) 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        

2        

.....        



Formular nr. 19 

Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................................................
(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu  privire  la  procedura  pentru  atribuirea  contractului  ......................
(denumirea  contractului  de  achiziţie  publică),  noi  .............  (denumirea  terţului
susţinător tehnic şi profesional),  având sediul înregistrat la ..........  .............(adresa
terţului susţinător tehnic şi profesional),  ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi
irevocabil,  să  punem  la  dispoziţia..............  (denumirea  ofertantului/grupului  de
operatori  economici) toate  resursele  tehnice  şi  profesionale  necesare  pentru
îndeplinirea integrală şi  la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia,
conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat
între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru
achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În  acest  sens,  ne  obligăm în  mod ferm,  necondiţionat  şi  irevocabil,  să
punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici)  resursele  tehnice  şi/sau  profesionale
de ................................................ ..................................................................necesară
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi  la termen a contractului  de achiziţie
publică.

Noi,  .......................  (denumirea  terţului  susţinător  tehnic  şi profesional),
declarăm că  înţelegem să  răspundem,  în  mod  necondiţionat,  faţă  de  autoritatea
contractantă  pentru  neexecutarea  oricărei  obligaţii  asumate  de  .......................
(denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului
de  achiziţie  publică,  şi  pentru  care  ................  (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi
profesională conform prezentului  angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi,  ..................  (denumirea  terţului  susţinător  tehnic  şi  profesional),
declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice
excepţie  de  neexecutare,  atât  faţă  de  autoritatea  contractantă,  cât  şi  faţă
de  .................  (denumire  ofertant/grupul  de ofertanţi), care  ar  putea  conduce  la
neexecutarea,  parţială  sau  totală,  sau  la  executarea  cu  întârziere  sau  în  mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea  terţului  susţinător  tehnic  şi
profesional), declarăm  că  înţelegem  să  răspundem  pentru  prejudiciile  cauzate
autorităţii  contractante  ca  urmare  a  nerespectării  obligaţiilor  prevăzute  în
angajament.



Prezentul  reprezintă  angajamentul  nostru  ferm  încheiat  în  conformitate  cu
prevederile  art.190  alin.(2)  din  OUG  nr.34/2006  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  care  dă  dreptul  autorităţii  contractante  de  a  solicita,  în  mod  legitim,
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii  care decurg din susţinerea tehnică şi
profesională  acordată  .............................................................. (denumirea
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,
........................... ...................

..
(semnătură autorizată)
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Formular nr.10 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 
 

DECLARA IE PRIVIND PARTEA/P R ILEăDINăCONTRACTăCAREăSUNTă
ÎNDEPLINITEăDEăSUBCONTRACTAN IăŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 

 

 
 

Subsemnatul(a) ..............................., reprezentant(ă) al(a) 
.......................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

Subsemnatul(a) ................................, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 

informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  
 

Subsemnatul(a) ....................................................., 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. 
 

Dataăcomplet riiă...............................  
 

 

Operator economic, 

(semnătură autorizată) 
 

 
Verso 

Nr. 

crt. 

Denumire /  

nume 

subcontractant 

 

Partea/părţile din 
contract ce urmează 
a fi subcontractate 

Datele de 

recunoaştere ale 
subcontractanţilor 

 

Specializare Acord 

subcontractor cu 

specimen de 

semnătură 

      

      

      

 

 

Operator economic, 

(semnătură autorizată) 
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                                                                              Formular nr. 10 A 

 

 

 

 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

înăvedereaăparticip riiălaăproceduraădeăatribuireăaăcontractului deăachizi ieăpublic  

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

 

 
la contractul de achiziţie publică nr. ______/________ încheiat între 
______________________________ 

__________________________   (părţile contractante) privind executarea lucrărilor   
_________________                                                                                                                      (denumire 

contract) 

 

 

1.ăP r iăcontractante: 
Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în __________________________ 

____________________ (adresa,tel.,fax), reprezentată prin __________________ Director General şi 
___________ Director Economic, denumită în cele ce urmează contractant general 
şi 
S.C. ________________________ cu sediul în _________________________________ 

(adresa,tel.,fax)                                                      

reprezentată prin __________________ Director General şi ____________________ Director 
Economic, denumită în cele ce urmează subcontractant. 
 

2. Obiectul contractului: 
Art.1. _____________________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 

         (lucrări) 
 

- ____________________ 

- ____________________. 

 

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

                             (lucrări) 
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 

- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de 

subcontractant, contravaloarea ___________________ prestate în perioada respectivă. 
                                                   (lucrări) 
- plata ___________________________ se va face în limita asigurarii finanţării 
______________________ 

         (lucrărilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de către beneficiarul __________________________ . 
(lucrărilor, produselor, serviciilor)                                 (denumire autoritare contractantă) 
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________________________ este în conformitate 
cu  

                                                                 (lucrărilor, produselor, serviciilor) 
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contractul, esalonat conform graficului anexă la contract. 
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal 

incheiat la terminarea _________________________________. 

                                      (lucrărilor) 
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu 
dispoziţiile legale. 
 

3. Alte dispozitii: 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a 

__________________________________________ 

                                                                                                    (lucrărilor) 
şi neîncadrarea din vina subcontractantului,  în durata de execuţie angajată de contractantul general în 
faţa beneficiarului, subcontractantul va plătii penalitati de ______% pe zi întarziere din valoarea 
_____________________________ nerealizată la termen. 
 (lucrărilor ) 
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plătii penalitati de 
_____ % pe zi întarziere la suma datorată. 
Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul le are fata de investitor conform contractului _______________________________. 

                                                                                                            (denumire contract) 

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile 
se vor soluţiona pe cale legală. 
 

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

 

 

 

        ______________________    _________________________ 

               (contractant)                                     (subcontractant)   
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