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CONDITII DE PARTICIPARE 

 
 

Pentru participarea la achizitia directa de:  
• servicii organizare vizita de studiu   

operatorul economic va prezenta urmatoarele documente :  
 

• Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din 
OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;  

• Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

• Declaratie privind calitatea de participant la procedura; 
• Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului 

presedintelui ANRMAP nr.314/2010; 
• Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 din 

OUG 34/2006; Persoanele ce detin functie de decizie privind organizarea si 
desfasurarea prezentei achizitii sunt: Manager proiect - Prof.univ.dr.ing. Gabriel 
Lazar; Responsabil financiar – Ec. Cristina Bordianu, Responsabil achizitii – Ec. 
Rusei Dan, Consilier Juridic – Emil Balint. 

Nota: Toate formularele de mai sus se regasesc in s ectiunea „FORMULARE” de mai 
jos.  
 

Data limita de depunere a ofertelor este 29.10.2014 ora 12.00 la Registratura 
Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau, Calea Marasesti nr. 157, corp D, etaj 1, camera 
109.  

Criteriul de atribuire este: pretul cel  mai mic.   
Valoarea estimata este de 10.000 lei TVA inclus.  
Pentru orice alte detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresa de email 

dan.rusei@ub.ro sau la tel. 0234/542411 int. 195.  
 
 
 

Intocmit, 
Expert Achizitii – Ec. Rusei Dan 
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FORMULAR 1 

      OPERATOR ECONOMIC 

      ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________,  

                                                                                            (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura si a sancţiunilor aplicate faptei de fals in 

acte publice, ca nu ne aflam in situaţia prevăzuta la art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a 

unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 

frauda si/ sau spălare de bani.  

 De asemenea, declar ca la prezenta achizitie nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori 

economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta 

individuala, fiind nominalizat ca subcontractat in cadrul unei alte oferte.  

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înţeleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabila pana la data de 01.12.2015. 

    Data completării ........................Operator economic,________________________(semnătura autorizata) 
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FORMULAR 2 

OPERATOR ECONOMIC  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

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

ofertant  pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect achizitia publica de servicii de 

organizare evenimente –workshop, cod CPV 55110000-4 Servicii de cazare la hotel, si 55300000-3 Servicii de 

restaurant si de servire a mâncarii la data de 26.10.2015, organizată de Universitatea Vasile Alecsandri din 

Bacau , declar pe propria răspundere că NU mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 

34-2006, respectiv: 

a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic: 

c)   nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele 

componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau 

in tara in care este stabilit;  

c - indice 1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din 

motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii 

beneficiarilor acestuia 

d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 

care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; 

e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul 

demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt 

complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 
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FORMULAR 3 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1   

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 

        Subsemnatul(a) .................................................................................. (denumirea, numele operatorului 

economic), în calitate de ofertant  pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect achizitia 

publica de servicii de organizare evenimente –workshop, cod CPV 55110000-4 Servicii de cazare la hotel, si 

55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mâncarii la data de 26.10.2015, organizată de Universitatea 

Vasile Alecsandri din Bacau, declar pe proprie răspundere că: 

- Nu avem membri in cadrul Consiliului de administraţie, de conducere sau supervizare, acţionari ori asociaţi 

persoane care sunt soţ - şotie, ruda sau afin pana la gradul al IV inclusiv sau care se afla in relaţii comerciale cu 

persoane ce deţin funcţii de decizie in cadrul autorităţii contractante. 

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

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

doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Nota: persoanele ce detin functii de decizie in cadrul prezentei achizitii directe sunt: Manager proiect - 

Prof.univ.dr.ing. Gabriel Lazar; Responsabil financiar – Ec. Cristina Bordianu, Responsabil achizitii – Ec. Rusei 

Dan, Consilier Juridic – Emil Balint. 

 

 

Operator economic, 

…………………………. 

(semnătura autorizată ) 
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FORMULAR 4 

CERTIFICAT 

de participare la licitatie cu oferta independenta 

 

 

 I. Subsemnatul ................................, reprezentant legal al S.C......................................, intreprindere 
care va participa la procedura de achizitie publica organizata de Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau in 
calitate de autoritate contractanta, certific prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete 
din toate punctele de vedere.  
 II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele S.C. ............................, urmatoarele:  
 
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;  
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele 
declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;  
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de 
participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;  
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat 
ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de 
achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;  
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista 
consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;  
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste 
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura 
sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul 
respectivei proceduri;  
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste 
calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de 
momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.  
 
 III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in 
prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.  
 
       ...............................                     Data 
            Reprezentant legal        .................... 
          ..........................   
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FORMULAR 5 

 

DECLARAŢIE  

privind calitatea de participant la procedură 

 
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al S.C................................................ (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică , având ca obiect achizitia de servicii de organizare 
evenimente – conferinta de lansare si servicii de organizare evenimente – workshopuri, la data de 07.07.2014  
organizată de Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, particip şi depun ofertă: 
  [  ] în nume propriu; 
  [  ] ca asociat în cadrul asociaţiei .......................................................; 
  [  ] ca subcontractant al ..................................................................; 
   (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

   2. Subsemnatul declar că: 
   [  ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
   [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
   (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
   3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
   4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
   5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Universitatii Vasile Alecsandri din Bacau 
 cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
   
 

Operator economic, 
 

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

(semnătură autorizată) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Investe şte în oameni!  

Proiect cofinan ţat din Fondul Social European prin Programul Opera ţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013  
Axa prioritar ă 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere” 
Domeniul major de interven ţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior” 
Număr de identificare contract:  POSDRU/156/1.2/G/136423 
Titlu proiect:  „ Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea 
dezvoltării durabile regionale şi a corelării la cerinţele actuale ale pieţii muncii (REGIOSIM)” 
Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

 

POSDRU/156/1.2/G/136423 8

 
Caiet de sarcini 

 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 

prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică.  

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse 
vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care 
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 
prezentul Caiet de sarcini.  
 

A. Generalit ăţi (Scop) 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău doreşte achiziţionarea de servicii 

organizare vizită de studii. 
 
B. Defini ţii 
� „Achizitor” sau „Universitate” semnifică Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău; 
� „Prestator” reprezintă persoana juridică sau asocierea ce îndeplineşte criteriile de 

calificare specifice prezentei cereri de ofertă şi este selectată de către Achizitor 
pentru livrarea serviciilor stipulate în prezenta documentaţie;  

 
C. Prezentarea serviciilor  
Obiectivul serviciilor constă în achiziţia de servicii organizare vizită de lucru având 

următoarele elemente considerate minime: 
- Transport pentru 46 de persoane pe ruta Bacău-Focșani-Buzău-Brașov-Bacău. Pe 

traseu vor fi vizitate minim trei obiective economice, stabilite de către achizitor; 
- Cazare pentru 46 persoane, 1 noapte pe traseul Buzau – Brasov cu intrare in data de 

03.11.2015 si iesire in data de 04.11.2015;  
- Servicii de masă pentru 46 persoane: o cină in data de 03.11.2015 la hotelul sau 

pensiunea unde se va realiza cazarea, un mic dejun in data de 04.11.2015 la hotelul 
sau pensiunea unde se va realiza cazarea, o masa de prânz in data de 03.11.2015 pe 
traseul Focsani – Buzau si o masa de pranz in data de 04.11.2015 in orasul Brasov . 

 
Valoarea total ă a pachetului de servicii nu trebuie sa dep ăşească suma de 

10000 lei inclusiv TVA. 

D. Termene de livrare 
Serviciile trebuiesc prestate la data stabilită de către achizitor. 

 

  Întocmit 

 Prof.dr.ing. Gabriel Lazăr 


