
 
 
 
 

 

 
Proiect: Profesionalizarea carierei didactice - PROF   
Beneficiar: Ministerul Educației 
POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 

                                                     
Profesionalizarea carierei didactice - PROF – ID 146587 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 1 

 

Nr. 627/1//POCU_146587/ 11.11.2022 

 

APROB, 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 
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Secțiunea A. informații generale 
 
Servicii organizare evenimente-ateliere de lucru mentorat didactic 
Cod CPV:79952000-2, CPV:55100000-1, CPV:55110000-4, CPV:55300000-3, CPV: 
60100000-9 CPV: 60200000-0  
 
1. Autoritatea contractantă: Ministerul Educației  

Sediul autorității contractante este Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, București. 
 
Beneficiar: Ministerul Educației, Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, București.  
Sediul proiectului din Str. Spiru Haret nr. 10-12, et. 1, Municipiul București, 
sector 1 
 
2. Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman, proiect 

„Profesionalizarea carierei didactice - PROF- POCU/904/6/25/146587. 

3. Valoare estimată: 554.621,87 lei fără TVA pentru 11 ateliere, 50.420,17 lei 
fără TVA pentru 1 atelier 
 
4. Obiectul contractului 

 Denumirea contractului: Contract de servicii. 
 Obiectul contractului : Servicii organizare ateliere de lucru mentorat didactic 

 
5. Procedura de achiziție - procedură de achiziție proprie, Cod P14.6, Ediția I, Revizia 
0-Anexa 2 
6. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut 
7. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile 
8. Durata prestării serviciilor: de la data semnării contractelor până la stingerea 
tuturor obligațiilor. 
9. Condiții de plată: plata se va face în termen de 30 zile de la emiterea procesului 
verbal de recepție cantitativă și calitativă și a facturii fiscale. 
10. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:  
 
Cerința nr.1. Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea 
acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț 
susținător), nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de art. 164, 165, 167 
din Legea nr. 98/2016. Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii 
asociați/subcontractanți/terți susținători. Operatorii economici trebuie să prezinte 
următoarele documente: 

 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget 
local, buget de stat etc.) actualizate la momentul prezentării;  

 cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 



 
 
 
 

 

 
Proiect: Profesionalizarea carierei didactice - PROF   
Beneficiar: Ministerul Educației 
POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 

                                                     
Profesionalizarea carierei didactice - PROF – ID 146587 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 3 

economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control 
în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC 
/ actul constitutiv; 

 
Nota nr.1 Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a taxelor, impozitelor și 
contribuțiilor se va face la nivelul societății/companiei. Dovada îndeplinirii 
obligațiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru sediul social, 
iar pentru sediile secundare, va depune o declarație pe proprie răspundere din care 
să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind 
contribuțiile la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare, pentru care 
contribuabilul 
i) figurează cu bunuri (mobile/imobile) impozabile si/sau  
ii) ii) are obligația să solicite înregistrarea fiscala acestora ca plătitor de impozit 

de venituri din salarii, potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Nota nr.2 Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante 
vor fi excluse, în conformitate cu prevederile art.165 alin.(1) din Legea nr.98/2016, 
cu excepția situațiilor prevăzute la art.165 alin. (3) si art.166 alin.(2) din același act 
normativ.  
 
Nota nr. 3 În situația în care documentele menționate mai sus nu se emit în țara de 
origine sau în țara în care este stabilit ofertantul unic/ofertantul 
asociat/subcontractantul/terțul susținător, sau aceste documente nu vizează toate 
situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul 
unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător, va prezenta fie o 
declarație pe propria răspundere, fie, dacă în țara respectivă nu există prevederi 
legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată 
în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații 
profesionale care are competențe în acest sens.  
 
Cerința nr. 2 Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea 
acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț 
susținător), nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 
nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a 
cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători) 
vor completa Formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în secțiunea 
“Formulare” informațiile aferente situației lor. Persoanele care dețin funcții de 
decizie în cadrul autorității contractante definite conform a articolului 21, alin. 5 si 
6 din HG nr. 395/2016 în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea 
procedurii de atribuire, sunt: Deca Ligia-Ministru, Cristescu Bogdan - Secretar de 
stat, Petrache Anca Denisa-Manager de proiect, Furdi Alina Luminița – responsabil 
financiar, Sâiu Cristina– responsabil achiziții,  Ieremia Dragoș Ionuț -responsabil 
achiziții. 
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 Cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale: 

 
Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia 
(ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), 
trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență. 
Operatorul economic trebuie să dovedească faptul că este legal constituit, că nu se 
află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are 
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: depunerea 
următoarelor documente: certificat constatator emis de ONRC sau în cazul 
ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență. Informațiile 
cuprinse în certificatul constatator să fie reale/actuale la data prezentării. Alte 
informații minimale ce trebuie să se regăsească în documentul constatator sunt: - 
date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de înregistrare); - activitățile 
principale și secundare; - reprezentanții legali. Documentele constatatoare trebuie 
să ateste că obiectul contractului are corespondență în activitatea ofertantului/ 
ofertantului asociat/ subcontractantului, pentru partea din contract pe care o 
realizează. Din documentul de înregistrare trebuie să reiasă că ofertanții dețin cod 
CAEN aferent procedurii de atribuire. Notă: documentele emise într-o altă limbă 
decât limba română vor fi prezentate însoțite de traducerile autorizate în limba 
română. În cazul asocierii unui grup de operatori economici în scopul depunerii unei 
oferte comune, cerința trebuie să fie îndeplinită de fiecare asociat în parte, 
proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract de achiziție 
publică, respectiv proporțional cu cota procentuală și/sau descrierea activității pe 
care urmează să o realizeze în executarea viitorului contract, astfel cum rezultă din 
acordul de asociere. În cazul subcontractanților/terților susținători, cerința trebuie 
să fie îndeplinită prin raportare la activitatea asociată rolului operatorului economic 
în procedură. 

 Experiența similară - Lista principalelor prestări de servicii  efectuate  în 
cursul unei perioade care acoperă cel mult 3 ani (formular anexat) 

Experiența similara: Lista principalelor prestări de servicii în cursul unei perioade 
care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor 
publici sau privați din care sa reiasă ca Ofertantul a prestat servicii similare in 
valoare cumulata echivalentă cu valoarea estimată fără TVA la nivelul a cel puțin a 
unui contract sau mai multe contracte, după cum urmează: minim 1 contract – mai 
multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 50.420,17 lei. 
 
11. Modul de prezentare a propunerii tehnice  
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât aceasta să respecte în totalitate 
cerințele impuse prin documentația de atribuire. În cazul în care pe parcursul 
îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în documentația de 
atribuire, prevalează prevederile acesteia din urmă. Ofertanții vor preciza în cadrul 
ofertelor, faptul că la elaborarea acestora au ținut cont de obligațiile relevante din 
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domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu art. 51 din 
Legea nr. 98/2016. Detalii privind reglementările obligatorii în domeniile menționate 
mai sus, se pot obține prin accesarea adreselor: www.anpm.ro și www.mmuncii.ro. 
În cazul unei asocieri, această obligație va fi asumată de toți membrii asocierii.  
 

 Declarația de acceptare a condițiilor contractuale împreună cu eventualele 
amendamente (Conform model contract atașat) 

 Operatorii economici vor prezenta si o declarație  pe proprie răspundere din 
care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de 
obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în 
vigoare în Romania, precum si că le va respecta în vederea  implementării 
contractului. (formular anexat) 
 

12. Modul de prezentare a propunerii financiare (formular anexat) 
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care sunt disponibilizate 
pentru îndeplinirea contractului și trebuie să fie corelată cu propunerea tehnică 
pentru a evita executarea defectuoasă a contractului. Prețurile ofertate vor fi 
exprimate în lei fără TVA, cu precizarea valorii TVA și a celei cu TVA inclus, la două 
zecimale. 
 

 Moneda în care se transmite oferta: LEI 

 Limba în care se redactează oferta: Limba română 
 

13. Modul de prezentare a ofertei: 
Oferta va fi structurată pe: Documente de calificare și selecție, Propunere tehnică, 
și Propunere financiară; 
 
14. Termenul limită de transmitere a ofertei 23.11.2022 – ora 16.00 
15. Informații suplimentare. 
 
Ofertele se transmit în plic închis, la sediul proiectului Profesionalizarea carierei 
didactice – PROF  
Str. Spiru Haret nr. 10-12, et. 1, cam 32, Sector 1, Municipiul București,  
Program depunere: 
Luni-Joi 08.30 -16.00 
Vineri 08.30 – 13.30 
 


