
Stimata Doamna/Stimat Domn,         

  

1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 

intenţionează să folosească o parte din fondurile alocate din Fonduri Structurale în cadrul proiectelor : 

„Internationalizare, echitate si management universitar pentru un invatamant superior de calitate (IEMU)” 

Nr de identificare al proiectului: POSDRU/155/1.2/S/136180, ID  proiect 136180, Cod SMIS 52867 si „Politici 

bazate pe evidente si impactul asupra pietei fortei de munca” ID  proiect 141278”, Nr de identificare al 

proiectului: POSDRU/155/1.2/S/141278, ID  proiect 141278, Cod SMIS 50640 pentru contractarea directă de 

servicii de curatenie. Serviciile se vor desfăşura in perioada decembrie 2014 – septembrie 2015. Codul CPV aferent 

acestei achiziţii este 90919200-4 (Servicii de curăţare a birourilor). 

 

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziţie directă. 

Legislaţia aplicabilă:  

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 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. 

- HOTĂRÂREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

- LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 

3. În cele ce urmează sunteţi invitaţi să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ pentru prestarea serviciilor menţionate 

mai sus, după cum urmează: servicii de curatenie, pe luna, pentru o suprafata de 438 mp la sediul UEFISCDI din 

Bucuresti, Calea Plevnei nr. 3. Serviciile de curatenie vor fi asigurate 8 ore pe zi/5 zile pe saptamana, de 1 persoana 

care  va asigura permanenta in timpul programului de lucru orele 09.00-17.00  

Serviciile de curatenie vor include pe langa materialele aferente curateniei, urmatoarele:  

*   aspirarea si curatarea de praf a tuturor zonelor inalte si joase;  

*   spalarea geamurilor pe interior si exterior;  

*   curatarea amanuntita a aparaturii electronice;  

*   aspirarea si stergerea mobilierului;  

*   aspirarea de praf a cartilor si dosarelor;  

*   aspirarea si spalarea tapiteriilor;  

*   curatarea mobilierului;   

*   spalarea, dezinfectarea si odorizarea grupurilor sanitare. 

 

4. Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, în LEI cu valoarea TVA exprimată separat şi va include toate costurile 

aferente prestării serviciilor descrise. Ofertanţii pot depune o singură ofertă. 

Se acceptă oferte prin poştă, curier, e-mail sau fax, urmând a prezenta oferta în original la sediul UEFISCDI. 

Oferta Dumneavoastră trebuie să respecte formatul de mai jos şi va fi adresată şi trimisă la: 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltarii si Inovarii  

În atenţia: Elena Victoria Zaharia – Responsabil Achiziţii 

Adresa: Calea Plevnei, Nr.3, sector 5, Bucuresti 

Tel. 021/307.19.18 

Fax: 021/307.19.19 

E-mail: victoria.zaharia@uefiscdi.ro 

 

Nr.Crt. Serviciul Suprafata / 

mp 

Cantitate 

(nr.luni) 

Pret/mp  

 lei/fara TVA 

1. Servicii de curatenie, pe luna, 1 persoana 438 10 luni  

 TOTAL fara TVA    

 TOTAL cu TVA    

 

5. Oferta trebuie să fie valabilă timp de minim 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor si va fi insotita de o 

copie „conform cu originalul” al Certificatului de Inregistrare Fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului, 

precum si de o copie „conform cu originalul” al Certificatului Constatator. 

 

6. Data limită pentru depunerea ofertelor la adresa menţionată la aliniatul 5 este 24 noiembrie 2014, ora 10.00 A.M. 

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: cu 1 zi lucratoare înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

 

 

7. Ofertanții vor depune odată cu oferta și declarațiile anexate: Formularele 1– 5 

 

mailto:victoria.zaharia@uefiscdi.ro


8. Contractul/Comanda se va încheia până la data de 28 noiembrie 2014. Valoarea maximă a serviciilor incluse în 

contract nu va putea depăşi echivalentul a 24.966 lei fără TVA. Plata se va efectua lunar cu ordin de plată, dupa 

terminarea serviciilor, în baza facturii emise de Prestator. 

 

9. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal 

 

 

Intocmit, 

Responsabil achizitii publice proiect 136180 – Elena Victoria Zaharia 

 

Responsabil achizitii publice proiect 141278 – Florica Culea 

 

 

 

 

 

Director General 

Adrian CURAJ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULAR 1 
 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
1. ............................. in calitate de ofertant la procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica de prestari servicii de curatenie reprezentata prin ............................, reprezentant 
imputernicit in calitate de ................., declar pe propria raspundere, in calitate de ofertant la procedura de 
achizitie directa, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in niciuna dintre 
situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ca: 

a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic; 
b) ne-am 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 pâna la termenul limita de depunere al ofertei; 
b^1) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive 
imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave 
prejudicii beneficiarilor acestuia; 
c) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarâre definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greseli in materie profesionala; 
d) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea 
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 

2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnati prin hotarârea 
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru 
coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.     
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si 
experienta, competenta si resursele de care dispunem. 
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, cu privire la orice aspect tehnic si 
financiar in legatura cu activitatea noastra. 
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
Data: .................. 
..........................,  
 in calitate de ………………….., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele  
 
....................................... 
(Operator economic)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

FORMULAR 2 
DECLARATIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 
1. Subsemnatul ...................., reprezentant imputernicit al ................................., declar pe propria 
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica având ca obiect “servicii de curatenie” avand COD CPV 90919200-4 (Servicii 
de curăţare a birourilor), la data de 24.11.2014 organizata de Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, particip si depun oferta: 
□ in nume propriu; 
□ ca asociat in cadrul asocierii condusa de: numele liderului / noi insine; 
□ ca subcontractor; 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 

2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.  
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii 
raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca 
instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii 
pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa ramâna in asociere pe 
intreaga durata a executiei contractului. 
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Sectiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese 
din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, modificata si completata, si adaugam, in mod special, ca nu avem 
nici un potential conflict de interese sau alte relatii asemanatoare cu ceilalti candidati sau alte parti implicate 
in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei. 
5. Subsemnatul declar ca: 
□ nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici; 
□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
6. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in 
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie 
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati câstigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie 
publica. 
7. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării,  adresa Str. Mendeleev, nr.21-25, sector 1, Bucuresti, cu privire 
la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
Data: .................. 
..........................,  
 in calitate de ………………….., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele  
....................................... 
(Operator economic)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULARUL 3 
 
 
 

CERTIFICAT 
de participare la licitatie cu oferta independenta 

 
I. Subsemnatul ....................................., reprezentant al ............................, societate comerciala care va 
participa la procedura de achizitie publica organizata de Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ..... 
din data de ................, certific prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate 
punctele de vedere. 
 
II. Certific prin prezenta, in numele ....................................., urmatoarele: 

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 
2. consimt 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 

decât 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 ca cele consemnate in prezentul 
certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 
 
Ofertant,          Data 
.........................         ............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULARUL 4 
Operator economic, 
................................... 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in prevederile art.69¹ 

 (evitarea conflictului de interese) 
 
Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al 
_____________________________________(denumirea și datele de identificare ale operatorului 
economic) 

a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 69^1din Ordonanţa de urgenţă 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, aprobată cu modificări şi completări ulterioare. 
 În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de 
eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice 
străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe 
acțiuni, din care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul 
al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale cu persoanele nominalizate în fișa de date a 
achiziției Cap.III.2.1.a), subpunctul 4. Situatia personala a candidatului sau ofertantului. 

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. 
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte 
unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii 
ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă» 
 
Data completării ...................... 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes 
 

TABEL 
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE  

IN CADRUL INSTITUTIEI 

 
Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Functia 

1. Adrian CURAJ Director General 

2. Magdalena SUSAN-RESIGA  Director General Adjunct 

3. Daniela ANGHEL Director General Adjunct 

4. Gabriela JITARU Director Directie Finantarea Invatamantului Superior 

5. Lucia BOICENCO Responsabil financiar 

6. Elena Victoria ZAHARIA Responsabil achizitii 

7. Florica CULEA Responsabil achizitii 

 
 
Operator economic, 
......................................... 

 
 
 
 



 
 
 

FORMULARUL 5 
Operator economic, 
...................................... 
 
 

DECLARATIE PRIVIND SANATATEA SI PROTECTIA MUNCII 
 

 
 
Subsemnatul ..................., reprezentant a ...................... declar pe propria raspundere ca ma angajez sa 
prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 
conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in România. 
 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la 
conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 
 
 
 
 
Data completarii :..............................    
 
Operator economic, 
................................................ 
 
............................        
.......................... 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Propunere tehnica 
 
 
 

Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si 
Inovarii  

Adresa:  Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti 
Telefon:  +04021.307.19.18 
Fax:    +04021.307.19.19 
(Detaliati specificatiile tehnice ale produselor propuse astfel incat sa fie in concordanta cu cele solicitate prin 
caietul de sarcini) 

 
 
 

Modul de prezentare a ofertei 
 

 Criterii oferite 

  

1 
 

2  

…  

 
 
Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]     
Operator economic,……....……………………….. 
 
(nume, semnatura autorizata si stampila) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
FORMULAR 8 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si 
Inovarii  
Adresa:  Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti 
Telefon:  +04021.307.19.18 
Fax:    +04021.307.19.19 

Doamnelor/Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

__________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam produse consumabile in cadrul proiectului 
„Internationalizare, echitate si management universitar pentru un invatamant superior de calitate 
(IEMU)” ID  proiect 136180, Cod SMIS 52867  si „Politici bazate pe evidente si impactul asupra pietei 
fortei de munca” ID  proiect 141278 cod CPV 90919200-4 (Servicii de curăţare a birourilor), pentru suma 
de [X.XXX,XX] LEI,  la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de [X.XXX,XX] LEI,. 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in 
termen de maxim 30 zile de la data incheierii contractului . 

 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata 

de______________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
       (durata in litere si cifre)                                         (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui 
un contract angajant intre noi. 

 
5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 
6. Alaturi de oferta de baza: 

     _    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar "alternativa"; 
     _    |_| nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 
care o puteti primi. 
  

Data _____/_____/_____ 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez  
(nume si semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
Operator economic, 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

 


