
 
 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
Consiliul Judeţean Ialomiţa Anexa  la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. ___/____2014                             
 
         

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 
„Furnizare şi 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 2014-2015” 

 
I.            Caiet de Sarcini cu anexele nr.1-2; 

 

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 art.180 din O.U.G. nr.34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare – Formularul nr.2; 
• Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din O.U.G. 

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

Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare- 
Formular nr.4;  

• Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă –Formular nr.5; 
• Declaraţie  privind lista pricipalelor livrări de produse în ultimii 3 ani – 

Formular nr.6; 
• Lista utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune 

operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - 
Formularul nr.7; 

• Declaraţie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care 
dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de ofertant, în 
special pentru asigurarea controlului calitatii- Formularul nr.8; 

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

subcontractanţi şi specializarea acestora – Formular nr.10; 
• Scrisoare de garanţie bancară de participare– Formular nr.11; 
• Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie – Formular nr.12. 
• Forma juridică  pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se 

atribuie contractul - Acord de asociere – Formularul nr. 13 
• Informații generale și cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani – Formularul 

nr. 14 ; 
• Declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul său legal, prin 

care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare – Formularul nr. 15 ; 
• Declarație referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii-Formularul 

nr.16. 
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CAIET DE SARCINI  

pentru furnizarea și distribuția 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, pentru 
judeţul Ialomiţa 

 
 

 
  Specificaţii tehnice 
 
    1. Caracteristici generale 
    Se vor furniza: 
 
 produse de panificaţie: cornuri sau batoane şi produse derivate: biscuiţi uscaţi, 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. Evidenţa cantităţilor 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  2014-2015, 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. Siguranţă 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 panificaţie. 
 

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. 
     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. 
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     Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în condiţiile indicate de 
producător, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 
 
    5. Condiţii pentru transport şi distribuţie 
 
     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 distribuţie în şcoli şi grădiniţe   
 
     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. 
 
    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 



 5 

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; 
    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!". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ________ 
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CONTRACT - CADRU DE FURNIZARE   
produse panificaţie pentru anul şcolar 2014-2015 zona nr._____ 

nr. ____ din __________2014 
 
     CAP. 1. Părţi contractante 
 
    JUDETUL IALOMITA, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr.1, tel./fax. 
0243/230.200, cod fiscal 4231776, cont RO31TREZ24A650302570202X, RO84TRZ24A650301570202X 
,și RO22TRZ24A650401570202X, deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin VASILE SILVIAN 
CIUPERCĂ – Președinte al Consiliului Județean Ialomița, în calitate de achizitor, 
    şi 

..................................... cu sediul în ..................., str.  ............................ nr. ..., judeţul ..............             
, cod postal......................, telefon/fax............................. registrată la Oficiul Registrului Comerţului sub  nr.       
......., CUI ..........., cod IBAN ..............................................., deschis la ................................, reprezentata prin 
........................ - ..............., în calitate de furnizor, 
  
    CAP. 2. Obiectul contractului 
    2.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze și să distribuie produse de panificaţie în perioada ..................,  
pentru elevii din învăţământul primar și gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2014-2015, cuprinşi în zona de 
contractare  nr....  din ..........., judeţul Ialomiţa, constând în: 
   -  aprovizionarea cu  produse de panificaţie:............. în greutate  de 80 grame/elev, copil preşcolar/zi, în 
ambalaj individual, conform Caietului de sarcini şi a ofertei tehnice; 
   - transportul produselor de panificaţie cu autovehicule speciale, dotate corespunzător prevederilor din 
Caietul de sarcini, la şcolile şi grădiniţele la care urmează să fie distribuite elevilor din învățământul primar 
și gimnazial de stat şi privat precum şi  copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore; 
   - asigurarea depozitării produselor de panificaţie 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 autorităţii locale privind acordarea de produse 
de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar și gimnazial de  stat şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2014-2015, 
cerinţelor referitoare la siguranţă, igienă şi sănătate. 
    2.3. – Caietul de sarcini şi oferta tehnică, în care se precizează tipul şi cantităţile necesare de produse de 
panificaţie ce urmează să fie asigurate la fiecare şcoală şi grădiniţă din judeţ, având ca anexe zonele de 
contractare întocmite  conform programei scolare, stabilită prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naționale  nr. 
.........,  fac parte integrantă din prezentul contract. 
 
    CAP. 3. Durata contractului 
    3.1. - Durata prezentului contract este cuprinsă între ..................potrivit structurii anului şcolar 2014-2015, 
aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naționale nr. ............    
 
    CAP. 4. Valoarea serviciilor de furnizare produse de panificaţie 
    4.1. -Valoarea serviciilor este calculată în conformitate cu preţul cu care furnizorul a câştigat licitaţia 
electronică, respectiv ….... lei fără T.V.A., pentru unitatea de produs de panificaţie pe zi, pentru un 
elev/copil preşcolar. 
    4.2. Valoarea totală de decontare a contractului de furnizare produse de panificaţie, raportată la 
numarul de elevi din învăţământul primar și gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, prezumat pentru anul şcolar  2014-2015, pentru 
zona de contractare nr. ..... judeţul Ialomiţa, menţionate la clauza 2.1., este de  ...............lei, la care se adaugă  
T.V.A. calculată în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
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 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 ș i autorități contractante, achizitorul se obligă să plătească preţul 
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 însoţită în mod obligatoriu de situaţia centralizată a avizelor emise pe fiecare 
unitate şcolară şi de procese-verbale de livrare şi recepţie cantitativă şi calitativă, încheiate între unităţile 
şcolare şi furnizor şi  confirmate de reprezentanţii acestora, sub sancţiunea neplăţii produselor până la: 

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

- soluţionarea situaţiilor de refuz la consum a unor produse necorespunzătoare consemnate în 
procesele-verbale de livrare şi recepţie 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 garanţia de bună execuţie.   
           e) contractele cu subcontractanţii. 
 
    CAP. 6. Clauze principale 
    A. Obligaţiile achizitorului 
     6.A.1. -Achizitorul se obligă să achite preţul produselor furnizate şi să comunice furnizorului orice 
modificare survenită în programul de distribuţie datorată modificărilor programului şcolilor, cu cel puţin 3 
zile înainte de modificare. Cantităţile de produse solicitate suplimentar de achizitor se vor furniza în aceleaşi 
condiţii ca şi cantităţile prevăzute în contract. 
     6.A.2. -Achizitorul se angajează să acorde sprijin furnizorului pe parcursul derulării prezentului contract, 
la iniţiativa acestuia de a îmbunătăţi furnizarea produselor de panificaţie, pentru toate acţiunile care nu 
contravin interesului creşterii calităţii serviciului. 
     6.A.3. -Conducerile unităţilor şcolare au obligaţia să amenajeze spaţiile de depozitare necesare, conform 
condiţiilor de igienă, depozitare şi păstrare specificate de producător.  
     6.A.4. -Starea necorespunzătoare a produselor şi ambalajelor va putea fi reclamată în momentul recepţiei 
produselor sau la momentul constatării acestor deficienţe. 
     În aceste cazuri, la sesizarea unităţii şcolare şi/sau a Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, achizitorul 
va  convoca de urgenţă furnizorul  pentru constatarea deficienţelor, retragerea, înlocuirea şi denaturarea, pe 
cheltuiala furnizorului, a  produsele necorespunzătoare. 
    
     B. Obligaţiile furnizorului 
     6.B.1. -Furnizorul se obligă să execute integral operaţiunile stabilite în Caietul de sarcini, conform zonele 
de contractare, stabilite în concordanță cu programul de funcționare al unităților de învățământ. Distribuţia 
produselor de panificaţie se realizează în data- limită minimă de consum al produselor, respectiv 48 de ore și 
demarează la data de..................... 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 panificaţie (tăvi, 
ambalaje individuale şi alte tipuri de materiale necesare furnizării produselor de panificaţie). 
     6.B.4.-(1) Furnizorul este răspunzător de deprecierea produselor ca urmare a unei depozitări 
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necorespunzătoare de igienă şi temperatură în unităţi 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 învăţământ. 
      6.B.5. – Furnizorul poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, obligaţiile născute din 
acestea rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
     6.B.6. -În cazul apariţiei unor cauze de forţă majoră care determină întârzieri în execuția serviciului sau 
chiar întreruperea temporară a acestuia, furnizorul va anunţa 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 învăţământ. 
     6.B.8.- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
 a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc) legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite 
pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 
 b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu execepţia situaţiei 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 reprezentanţii săi, poate efectua controlul furnizării produselor de panificaţie în 
tot timpul prestaţiei, 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 urgenţă, 
eventualele deficienţe în îndeplinirea sarcinilor contractuale. 
    
    CAP. 8. Clauze speciale 
    A. Modificarea contractului 
    8.A.1. Preţul contractului poate fi ajustat în funcţie 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 preţului se 
aplică în urma modificării H.G. nr.714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele 
lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat cu program normal 
de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor 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 părţi, prin act adiţional. 
 
  B. Încetarea contractului 
    8.B.1.- Încetarea contractului are loc în următoarele situaţii: 
 a) prin ajungerea la termen a contractului; 
            b) în cazul imposibilităţii furnizorului de produse de panificaţie de a se adapta noilor condiţii 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 condiţiile 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 formalităţi prealabile, în cazul în care:  
          a) furnizorul nu îndeplineşte prevederile clauzei 7.1., alin.(2); 
          b) furnizorul este declarat în faliment; 
          c) licenţa de operare a furnizorului a fost anulată; 
          d) când nu respectă gramajul minim stabilit potrivit prevederilor clauzei 2.1 si calitatea produselor de 
panificaţie; 
          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 garanţie depășit, cu modificări organoleptice ori neconforme cu 
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prevederile Caietului de sarcini. 
    8.C.3.- În situaţia în care rezilierea contractului intervine ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de către 
furnizor, acesta se obligă la plata unor daune - interese în cuantum egal cu contravaloarea produselor de 
panificaţie  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 obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din contravaloarea facturii/garanţiei de bună execuţie 
penalităţi de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, calculat pentru 
fiecare lună sau, corespunzător, pentru o fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului 
de scadenţă şi până la data stingerii obligaţiei 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 obligaţia de a plăti penalităţi de întârziere de 2% pentru fiecare zi de întârziere şi 
se calculează începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. Achizitorul este exonerat de plata penalităților de întârzi ere în cazul în care furnizorul nu 
respectă obligaţiile ce-i revin cu privire la perioada de facturare şi depunerea, în timp util, a tuturor 
documentelor justificative ale furnizării produselor de panificaţie. 
    8.D.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii 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 denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului. 
 
CAP. 9 Garanţia de bună execuţie a contractului  
   9.1. – Furnizorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie până la data semnării contractului. 
   9.2. – Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ………lei, 
reprezentând ….% din preţul contractului, fără T.V.A, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile 
legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanţia de bună 
execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.. Furnizorul 
are obligaţia să deschidă la unitatea Trezoreriei Statului, până la data semnării contractului,  în maxim 3 zile, 
un cont de disponibil distinct la dispoziţia furnizorului, în vederea constituirii garanţiei de bună execuţie. 
Suma iniţială care se depune de către furnizor în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai 
mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să 
alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului 
până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. 
   9.3. – Garanţia de bună execuţie se constituie anexă la prezentul contract . 
   9.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în  termen de 14 zile de la data finalizării 
contractului de furnizare pentru produsele de panificaţie. 
   9.5. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   
 
CAP.10 Ambalare şi marcare 
   10.1. – Furnizorul are obligaţia de a ambala şi marca  produsele conform precizărilor din Caietul de sarcini 
şi din Oferta tehnica.  
 
CAP.11 Forţa majoră 
    11.1. -  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
   11.2. - Forţa majoră exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
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contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
   11.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
    11.4. - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
 
CAP. 12. Rezolvarea litigiilor 
    12.1. Orice neînţelegeri dintre părţi, decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului 
contract vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la notificarea 
părţii care se consideră afectată, nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă, părţile convin ca neînţelegerile să 
fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului. 
    12.2. Achizitorul va executa silit orice creanţă 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 obţinut în instanţă titlu executoriu. 
 
CAP. 13. Dispoziţii finale 
   13.1.-Orice modificare convenită între părţi va fi materializată prin acte adiţionale semnate de ambele 
părţi, 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 părţi la capitolul 1. 
 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi______.2014, în 2 (două) exemplare originale, din care unul 
pentru fiecare parte contractantă. 
                 
 

                Achizitor,                                                                                Furnizor,       
                                                             

       JUDEŢUL IALOMITA                                                       
      Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomita       …………………………….. 
                                           
           VASILE SILVIAN CIUPERCĂ 
                   
 
 
                     Viza CFP   
                                                 
           
 
           Vizat pentru legalitate, 
 
 
 
          Iniţiator:  
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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 de panificație, 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) 
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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) 
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FORMULAR NR. 3 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006,  
DECLARAŢIE  

cu modificările ulterioare 
 
 
 

Subsemnatul ………….................................... reprezentant împuternicit 
al…………………………………… [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; 
 b) 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) 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; 

d) 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. 

e) 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 ) 
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   Operator economic       FORMULAR NR.4 
    _________________________ 

        (denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE 

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

 
 
     Subsemnatul(a) .............................................., reprezentant împuternicit al 
____________________________________ (numele operatorului economic), în calitate de 
ofertant/ofertant asociat/terț susținător la procedura de …….………………………..(se 
menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
……………………………................................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi 
codul CPV), organizată de ................................ (denumirea autorităţii contractante) la data de 
....................... (zi/luna/an), declar pe propria răspundere că: 
 Nu mă aflu în situația prevăzută de art. 69 1 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv că nu avem 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, cu persoane care dețin funcții de 
decizie în cadrul autorităţii contractante. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor orice documente doveditoare  de care dispunem. 

În cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
 Data…………. 
 
 
                                               Operator economic, 
                                            

 ................................................... 
                                             (Nume și prenume, semnătura autorizată) 
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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 ) 
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Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

furnizorului 
*)  

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent 
îndeplinit 

de 
furnizor 

% 

 
Cantita-

tea 
(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. 
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Formularul nr.7 

OFERTANTUL 
…………………………… 

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

                                                   

 

Lista utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune 
operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

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

Nr Crt     Numărul,    Gradul de uzură                 Explicaţii 
    din care:           din care: 
    proprietate    închiriate  altă forma  proprietate   închiriate alta forma  
                                                                      de detinere                              de detinere 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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 
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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, 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 
personal de 
conducere 

   

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

             Operator economic, 
                ………… ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
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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 ____________________________________. 
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                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 
 

Formular nr.10 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 
 
 
 

 Subsemnatul………………………………………………., reprezentant împuternicit 
al....................................................................................... declar pe propria răspundere, 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
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 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        
(denumirea şi adresa autoritaţii contractante) 
tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………...... 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
            
 
                      Operator, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                              
            (semnătura autorizată 
) 
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LISTA SUBCONTRACTANTILOR 
 

 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractante 

Acord subcontractor 
cu specimen de 

semnatură 
    
    
    
             

   
 
 
 

                                                                                                                                                                                                               
Operator economic, 

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

             
  (semnatura autorizată) 
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    Formular nr 11            
    BANCA 
   ___________________ 
               (denumirea) 
 
 

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ 
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 ____________________________  
(denumirea contractului), 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. 

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 autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată 
ei este cauzată de 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 
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 după constatarea 
culpei ofertantului 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): 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
    a) ofertantul _____________________  (denumirea/numele) și-a retras oferta in perioada de valabilitate                                                   
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele)                                                                                                   
a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________ (denumirea/numele)                                                                                                      
nu constituie garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei și oricum nu mai târziu de 15 zile de la semnar ea 
contractului: 
d) ofertantul _____________   (denumirea/numele), a depus o contestație cu privire la procedura de atribuire a contractului care a 
fost respinsă  pe fond de C.onsiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor  sau ofertantul renunță la contestație în mă sura în 
care renunțarea la contestație nu este ca urmare a adoptării de către autoritatea contractantă a măsurilor de remediere necesare 
caz în care ne obligăm să plătim suma de : 
Lotul nr.1 Slobozia suma de 4.385,19 lei 
Lotul nr.2 Urziceni suma de 4.263,42 lei  
Lotul nr.3 Feteşti+Ţăndărei suma de 4.224,80 lei. 
conform  art.278.1   din OUG 34/2006. 
 
        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 al e 
ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obține acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scriso are 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) 
 



 14 

 
Formular nr.12 

 
  
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

               SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publică 
________________________________, 
                                                                                                                                  (denumirea contractului) 
încheiat între ________________________________ , în calitate de contractant, şi 
_____________________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să 
plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de __________________ 
reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta 
la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai 
sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă 
formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

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) 
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    FORMULAR nr.13 
                                                                                                                  
 
 

 
                                                                                         
                       

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: 
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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, 
___________________ 
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Operator economic        FORMULAR NR.14 
(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 
        

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

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

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

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

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

Media anuală :                                              
................................ 

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

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

 
Operator economic, 

________________________ 
(numele, semnătura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                                  Formular nr. 15 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

    

DECLARAŢIE 

 

 

  

     Subsemnatul .............. reprezentant împuternicit ......................... (denumirea operatorului  
economic), în calitate de:       
  - ofertant unic (cu ofertă individuală)     
  - ofertant asociat (cu ofertă comună)     
  la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului 
de achiziţie publică având ca obiect ..............   (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), 
codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ 
zi/luna/an), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în 
documentaţia de atribuire, după cum urmează : 

Situaţia personală 

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Capacitatea economico-financiară 

Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Standarde de asigurare a calităţii 

           Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum și Anexa 
acesteia 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 potrivit 
prevederilor legale. 

 

 

Data completării                                                            Operator economic, 
                                                                                                          .................................. 
                                                            (semnătură autorizată) 
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                              ANEXA 1 la Formular  nr.15 

 

 

Subsemnatul, .............. reprezentan  
împuternicit  al 

nt ......................... (denumirea operatorului 

economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a 
documentelor * aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea 
contractantă: 

A Situaţia personală: 

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

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 

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

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

C Capacitatea economico-financiară: 

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

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională: 

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

•……………………… 

•……………………… 
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•………………………. 

E Standarde de asigurare a calităţii: 

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

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

 

 

 

*NOTĂ: 

-se completează cu denumirea şi numărul (în cazul documentelor emise de autorităţi publice) 
documentului avut în vedere pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime de calificare. 
-dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea. 
Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a 
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 
cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit. 
 

 

 

Data completării : ______________                                 Operator economic, 
                                  ................................... 
                                (semnătură autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                        Formular nr.16 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 

 

           Subsemnatul (a).................................................................................... [se insereaza numele 
operatorului economic-persoana juridică], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că mă angajez să furnizez și să distribui produse de panificație , pe 
parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile 
de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor 
obligaţii fiind incluse în tarifele zilnice ale experţilor, astfel cum acestea sunt indicate în preţul 
contractului conform propunerii financiare. 

 

 

 

 

Operator economic, 

…………………………. 

(semnatura autorizată ) 
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