
 
 

 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
 
 

În atenția operatorilor economici interesați: 
 

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC cu sediul în Baia 

Mare, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, va invita sa participati la procedura de atribuire a 

contractului de achizitie Servicii pentru evenimente CPV 79952000-2. 

Obiectul contractului: Organizarea de 4 evenimente spectacol, cu o durata de 1 ora 

jumătate,  in urmatoarele localitati: 

1. Bucuresti – 3 decembrie 2014; 

2. Arad – ianuarie 2015; 

3. Suceava – februarie 2015; 

4. Baia Mare – martie 2015. 

Finantarea contractului de achizitie se realizeaza prin intermediul contractului de finantare - 

POSDRU/165/6.2/S/142889, finantat prin Fondul Social European - Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii 

sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.2. ”Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor 

vulnerabile pe piața muncii” - Titlu proiect:  “ACCES pentru toti – Accesul persoanelor cu 

dizabilitati la ocupare si servicii”. 

 

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: selectia ofertei se va 

realiza pe baza criteriului pretul cel mai scazut. Valoarea estimata a acestui contract este de 

80.000,00 lei, fara TVA. 

 

Valabilitatea ofertei : 90 de zile 

 

Modul de prezentare a ofertelor: oferta se va prezenta intr‐un plic sigilat pe care va fi notat Oferta 

pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie: Servicii pentru evenimente CPV 



 
 

 
 

79952000‐2 din cadrul proiectului “ACCES pentru toti – Accesul persoanelor cu dizabilitati la 

ocupare si servicii” – ID 142889, Numele si adresa Beneficiarului, Numele ofertantului si “A nu se 

deschide inainte de sesiunea  de deschidere a ofertelor,  09.10.2014, ora 14:00.” 

 

Calendarul procedurii de atribuire: 

  DATA ORA1) LOCAŢIA 

Data de publicare a anunţului publicitar 06.10.2014 nu este cazul Site ASSOC 

Termen limită de solicitare a clarificărilor din 

partea Ofertanţilor 

08.10.2014 

Ora 10:00 

La Registratura 

Asociatiei ASSOC, prin 

fax sau e-mail 

Termen limită de transmitere a  răspunsurilor 

la clarificări de către Achizitor 

08.10.2014 

Ora 16:00 

Prin fax/e-mail cu 

confirmare a primirii celui 

ce a solicitat clarificarea. 

Termen limită de depunere a ofertelor 09.10.2014 Ora 12:00 Sediul ASSOC 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor 09.10..2014 Ora 14:00 Sediul ASSOC 

 

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare in scris la 

sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro  - persoana de 

contact Bianca Salagean, manager proiect POSDRU/165/6.2/S/142889. 
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CAIET DE SARCINI 

 

I. INFORMATII GENERALE 

 

Titlu proiect: “ACCES pentru toti – Accesul persoanelor cu dizabilitati la ocupare si servicii” – ID 

142889. 

Proiect cofinantat din  Fondul  Social  European  prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane  2007 – 2013. 

 

Beneficiar proiect:  Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC.  

 

Obiectivul Proiectului: este promovarea unui pachet de masuri eficiente pentru cresterea 

capacitatii de ocupare a persoanelor cu dizabilitati prin cresterea capacitatii de ocupare/incluziune si 

furnizare de masuri inovatoare la 720 persoane cu dizabilitati 

 

Grupul tinta: 720 de persoane cu dizabilitati 

 

II. SCOPUL CONTRACTULUI SI REZULTATELE PRECONIZATE 

Obiectivul contractului: este organizarea in cadrul Activitatii 7 - Campanie de schimbare a atitudinii 

sociale cu privire la facilitarea grupului tinta la o viata activa, in urmatoarele localitati: 

1. Bucuresti – 3 decembrie 2014; 

2. Arad – ianuarie 2015; 

3. Suceava – februarie 2015; 

4. Baia Mare – martie 2015. 

Cele 4 spectacole organizate trebuie să atragă atenția asupra nevoilor persoanelor din grupul tinta 

dar și să furnizeze contextul pentru o viață socială la grupul tinta. La spectacolele organizate trebuie 

sa participe cel puțin 50 de persoane din grupul tinta/eveniment si cel puțin 100 participanți din 

comunitate/eveniment la care o să ajungă mesajele de creștere a sprijinului pentru persoanele cu 

dizabilități 

 

Specificatii tehnice 

Prestatorul trebuie să asigure următoarele tipuri de facilitati si servicii pentru a asigura desfasurarea  



 
 

 
 

evenimentului la cele mai inalte standarde.   

a) Contactarea si contractarea artistilor care vor sustine evenimentele. 

b) Asigurarea in cadrul fiecarui eveniment organizat a unui interpret mimico-gestual 

c) Inchiriere sala pentru desfasurarea evenimentului in fiecare localitate unde vor avea loc 

evenimentele spectacol (Suceava, Arad, Bucuresti, Baia Mare) Sala trebuie sa:   

 fie suficient de spatioasa pentru a gazdui un numar de aproximativ 200 de 

persoane, in conditii bune, fara a  fi aglomerat.  

 sa nu aiba stalpi de sustinere, pereti despartitori sau alte elemente arhitecturale ce ar 

putea impiedica vizibilitatea persoanelor aflate in sala. 

 sa fie dotat cu suficiente scaune pentru numarul de participanti estimat. 

 sa fie izolate fonic astfel incat participantii sa nu fie deranjati de alte activitati care au 

loc in aceeasi cladire sau in imediata apropriere 

d) Echipamente necesare pentru desfasurarea activitatilor si anume: sonorizare, lumini, 

posibilitate de proiectare imagini,  etc.; 

e) Accesul în cladirile si in salile de spectacol unde vor avea loc evenimentele sa fie sub forma 

de rampa si/sau mana curenta pentru persoanele cu dizabilitati care se afla in scaun rulant; 

f) Spatii pentru stationare cu scaun rulant in salile de spectacol pentru cel putin 20 de persoane; 

g) Rezervarea unui număr de cel putin 50 de locuri în sală pentru persoanele cu dizabilități. 

 

Pe langa oferta tehnica si ce financiara ofertantii vor depune si urmatoarele documente: 

 Formular 1 – Declaratie privind eligibilitatea 

 Formular 2 – Declaratie  privind neincadrarea in situatiile prevazute in art. 181 

 Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului 

sau echivalent, din care sa rezulte: 

1. Datele de identificare, 

2. Durata de funcţionare, 

3. Activitatea principală 

4. Activitatea secundară 

5. Capital social 



 
 

 
 

6. Asociaţi şi acţionari 

7. Administratori / persoane împuternicite 

8. Cenzori 

9. Auditori 

10. Activităţi autorizate 

Original sau copie conform cu originalul, semnată şi ștampilată de Ofertant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Formular 1  

OPERATOR ECONOMIC 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul .................................., reprezentant împuternicit al 

………………………………………………………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in 

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, 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) 

 

Formular 2  



 
 

 
 

DECLARAŢIE  

privind neincadrarea in situatiile prevazute in art. 181 

 

    Subsemnatul, …………………….. reprezentant împuternicit al 

………………………., în calitate de ofertant/candidat/ concurent, la procedura de achizitie pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect achizitia de 

………………………………………………….., codul CPV …………………………………, la 

data de ……………………, organizată de ……………………………., declar pe propria 

răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-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 pana la data solicitată, din care sa 

reiasa obligatiile exigibile la data de 5 a fiecarei luni conform prevederilor Legii 571/2003 

privind Codul Fiscal; 

c) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, fapt care nu a produs sau nu este de natura 

sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestora; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru o faptă care ar fi adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 

materie profesională 

e) nu prezint si nu am prezentat informatii false, am prezentat si pot sa prezint informatiile 

solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demostrarii criteriilor de calificare si 

selectie. 

 

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

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

    Data completării: ........................................... 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 


