
 
 

Nr.1915 / 25.11.2022 

 

Aprobat, 

Presedinte  

Carmencita Constantin 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

pentru atribuirea prin procedura simplificată proprie a acordului cadru de 

  “SERVICII DE CAZARE  SI DE SERVIRE A MESEI CLUJ NAPOCA” 

1. Achizitor: F E D E R A Ţ I A   R O M Â N Ă   D E   G I M N A S T I C Ă, Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2, 020954 

BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

2. Tipul achiziţiei: de servicii  

3. Codul CPV: 55110000-4 Servicii de cazare la hotel; 55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a 

mâncării; 

4. Obiectul achiziţiei: achiziția „SERVICII DE CAZARE SI DE SERVIRE A MESEI” necesare în perioada 8 – 11 

decembrie 2022  în localitatea Cluj Napoca unde vor vor avea loc:  Conventiei Antrenorilor 2022 si CUPEI 

ROMANIEI  

5. Valoarea maxima estimată a acordului cadru: Minim 117.000 lei fara TVA si Maxim 163800, din care:  

 SERVICII DE CAZARE:   

• minim –100 pers x 320 lei/ noapte x 3 nopti = 96.000 lei TVA inclus 

• maxim – 140 pers x 320 lei/ noapte x 3 nopti = 134.400 lei TVA inclus 

 SERVICII DE SERVIRE MASA  

• minim – 100 pers X 70 pensiune completa x 3 zile = 21.000 lei TVA inclus 

• maxim – 140 pers X 70 pensiune completa x 3 zile = 29.400 lei TVA inclus 

* Pensiune completa (mic dejun 20% -pranz 40% si cina 40%) – maxim 70 lei/persoana/zi TVA inclus 

Procedura aplicată pentru atribuirea acordului cadru: procedură simplificată proprie. 

7. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut 

9. Data limită pentru depunerea ofertei: 05.12.2022 ora 16.00. 

Adresa la care se transmit ofertele: pe email la adresa: achizitii@frgimnastica.com  

Toate documentele ce formeaza oferta vor fi semnate si stampilate in original, iar copiile dupa diferite 

documente vor fi stampilate si semnate “conform cu originalul”. 

10.Data deschiderii ofertelor: 05.12.2022 ora 16:30 

11. Valabilitatea ofertei: 30 de zile de la data limita de depunere a ofertei. 
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12. Modul de prezentare a ofertei:  

Oferta va fi redactată în limba română şi va cuprinde: 

I. Documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie 

II. Propunerea tehnică care va cuprinde o descriere a serviciilor care urmează a fi prestate cu 

referire la: 

 Perioada şi locaţia de prestare a serviciilor, 

 Serviciile care se vor asigura şi numărul de persoane, 

 Modalităţi de plată 

III. Propunerea financiară care va cuprinde: 

 Formularul de ofertă 

 Centralizatorul de preţuri 

 Formularul de contract însuşit 

Eventualele solicitări de clarificare/ notificări vor fi formulate până la data de 05.12.2022 ora 10:00 si vor fi 

transmise pe e-mail la punctele de contact indicate în aceasta documentație. 

De asemenea, eventualele contestații vor fi formulate în scris și vor fi transmise pe e-mail, la adresele de 

contact comunicate in această documentație, în termen de maxim 1 zi de la data comunicării rezultatului 

procedurii. Autoritea contractantă va soluționa contestația și va comunica decizia sa în termen de maxim 2 

zile de la data primirii. 

Persoana de contact Alina Dumitrescu: achizitii@frgimnastica.com  

 

Întocmit, 

Alina Ionela Dumitrescu 
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Aprobat, 

Presedinte 

Carmencita Constantin 

 

CERINŢE MINIME DE PARTICIPARE LA PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE 

“SERVICII DE CAZARE SI DE SERVIRE A MESEI CLUJ NAPOCA” 

I. Informaţii introductive: 

Federatia Romana de Gimnastica organizeaza procedura simplificata proprie pentru a achiziţiona „SERVICII 

DE CAZARE SI DE SERVIRE A MESEI” necesare în perioada 8 – 11 decembrie 2022 în localitatea Cluj Napoca 

unde se vor vor avea loc:  Conventiei Antrenorilor 2022 si CUPEI ROMANIEI  

Procedura se va finaliza prin încheierea cate unui contract de achiziţie publică de servicii. 

II. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE 

2.1 Situaţia personală a ofertantului 

a) Ofertanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile de excludere prevăzute de art. 164, art. 165 şi art. 

167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru îndeplinirea cerinţei, ofertanţii vor prezenta în cadrul ofertei: 

 declaratia privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările 

ulterioare); 

 declaraţia privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 

cu modificările şi completările ulterioare. 

b) Ofertanţii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, “evitarea conflictului de interese”. 

Persoanele cu functii de conducere si decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Carmencita Constantin 

– Presedinte, Ingrid Istrate - Secretar General, Florentina Ghita – Contabil Sef, Alina Dragan - Antrenor Federal, 

Viorel Lataretu - Antrenor Federal, Anca-Gabriela Mihailescu Grigoras - Antrenor Federal, Angela Cacoveanu 

- Antrenor Federal, Alina Ionela Dumitrescu – Expert Achizitii Publice. 

Pentru îndeplinirea cerinţei, ofertanţii vor prezenta în cadrul ofertei: 

 Declarație privind evitarea conflictului de interese în conformitate cu prevederile art. 59 - 60 din 

Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 

2.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

a) Ofertanţii trebuie să dovedească o formă de înregistrare din care să reiasă că operatorul economic 

este legal constituit şi este autorizat să desfăşoare activităţi corespunzătoare serviciilor care fac 

obiectul prezentei proceduri – servicii de casare si servire masa. 



 
 

Pentru îndeplinirea cerinţei, ofertanţii vor prezenta în cadrul ofertei: 

 Certificatul de inregistrare de la Oficiul registrului Comertului, in copie "conform cu originalul", 

din care sa reiasa tipul de activitate conform clasificarii CAEN. 

b) Ofertanţii trebuie să facă dovada că deţin aviz/ autorizaţie sanitară pentru spaţiul de servire a mesei. 

Pentru îndeplinirea cerinţei, ofertanţii vor prezenta în cadrul ofertei: 

 Aviz/autorizatie sanitara aferenta spatiului servire a mesei sau un alt document echivalent, valabil 

la data prezentarii ofertei, in copie “conform cu originalul”; 

c) Ofertanţii trebuie să facă dovada că deţin autorizaţie de funcţionare pentru unitatea de cazare. 

Pentru îndeplinirea cerinţei, ofertanţii vor prezenta în cadrul ofertei: 

 Autorizaţie de funcţionare pentru unitatea/ unitatile de cazare, valabil la data prezentării ofertei, 

in copie “conform cu originalul”; 

d) Ofertanţii trebuie să facă dovada de clasificare a unităţii de cazare pentru regimul de 3 stele sau 

echivalent 

Pentru îndeplinirea cerinţei, ofertanţii vor prezenta în cadrul ofertei: 

 Certificat de clasificare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie 

publică sau un alt document echivalent în copie „conform cu originalul”. 

III. CERINŢE TEHNICE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR 

La întocmirea propunerii tehnice, ofertanţii vor ţine cont de următoarele cerinţe minime stabilite de 

autoritatea contractantă: 

3.1 . Perioada şi locaţia de prestare a serviciilor: 

In perioada 8 – 11 decembrie 2022 în localitatea Cluj Napoca unde se vor vor avea loc:  Conventiei 

Antrenorilor 2022 si CUPEI ROMANIEI  

 3.2. Serviciile care se vor asigura şi numărul de persoane: 

Serviciile de cazare și de servire a mesei sunt necesare pentru desfășurarea în condiții optime a  :  Conventiei 

Antrenorilor 2022 si CUPEI ROMANIEI în perioada 8 – 11 decembrie 2022  în localitatea Cluj Napoca 

Condiții minime obligatorii: 

• Cazarea se va efectua in maxim 3 unitati hoteliere 3, amplasate la o distanță de maxim 3 km de BT 

ARENA, Adresă: Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca  

• Restaurantul sa fie in incinta unitatii de cazare si sa aiba capacitatea de a servi masa simultan toate 

persoanele cazate. 

• Unitatile hoteliere vor pune la dispoziție parcare gratuită și păzită.  

• În decursul zilelor fiecare participant va beneficia de serviciile de servire a mesei (mic dejun + pranz + 

cina in regim bufet). 

a) Servicii de cazare: 

Cazarea se va face in unitati de cazare categoria 3 stele  

Camerele trebuie să dispună de TV prin cablu, baie privată, acces gratuit la internet WI-FI, aer conditionat.  



 
 

Ofertanţii vor prezenta în propunerea tehnică o descriere: 

 a unităţii de cazare  

 numărul de camere şi tipul 

 numărul de nopţi pentru care se asigură cazare 

 numărul de persoane. 

 facilitati  

b) Servicii de servire a mesei (regim bufet) in unitatea hoteliera unde se face cazarea, astfel: 

În decursul zilelor fiecare participant trebuie sa beneficieze de serviciile de servire a mesei (100% masa= 

20% mic dejun, 40% pranz si 40% cina). 

MASĂ pensiune completa: 

Ofertanţii vor asigura prepararea şi servirea micului dejun, pranz si cina pe toata perioada. 

Restaurantul sa fie in incinta unitatii de cazare si sa aiba capacitatea de a servi masa simultan toate 

persoanele cazate 

Ofertanţii vor prezenta în propunerea tehnică o descriere a restaurantului cu precizarea capacităţii, asigurarea 

pregătirii, preparării şi servirii a trei mese zilnic şi prezentarea unui meniu orientativ. 

Exemple de meniu: 

Mic dejun: Oua ochiuri, oua fierte, omleta simpla, omleta cu branza si legume, branza telemea, branza feta, 

masline, bacon, rosie, sunca presata, omleta, unt, gem/miere, ceai/cafea, iaurt cu fructe, prajituri, salam uscat 

porc, salam uscat vita, salata legume asortata, salata de fructe 

Pranz: Supa de pui cu taietei de casa, ciorba de vita, ciorba de porc, carne de porc la tava, carne de vita la tava, 

carne de porc la gratar, carne de pui la gratar, carne de vita la gratar, cartofi la cuptor, orez cu legume, legume 

la gratar, salata asortata de legume, salata greceasca, crema de zahar ars, prajituri asortate. 

Cina: Carne de porc la tava, Carne de porc la tava, carne de porc la gratar, carne de pui la gratar, carne de vita 

la gratar, carne de peste, cascaval pane, cartofi la cuptor, orez cu legume, legume la gratar, salata asortata de 

legume, salata greceasca, crema de zahar ars, prajituri asortate. 

Ofertanţii vor prezenta în propunerea tehnică o descriere a restaurantului cu precizarea capacităţii, asigurarea 

pregătirii, preparării şi servirii a trei mese zilnic: mic dejun, prânz şi cină pentru un număr de 60 persoane şi 

prezentarea unui meniu orientativ. 

IV. INFORMAŢII PRIVIND PROPUNERILE FINANCIARE  

Servicii de cazare şi masă 

Cazare – conform specificatiilor de la pct. 3.2. 

Sevicii masa (mic dejun, pranz si cina) - conform specificatiilor de la pct. 3.2. 
 
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul are obligaţia de a lua în considerare toate cheltuielile pe care 

le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale. Preţul pentru cazare va include orice alte taxe necesare pentru 

prestarea serviciilor (ex. taxă hotelieră). 



 
 

 

 Preţul ofertat nu va putea fi depasit in nicio situatie pe toata durata acordului cadru. 

 Autoritatea contractantă va încheia un contract cu un singur operator economic a cărui ofertă s-a 

clasat pe primul loc, ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire ”pretul cel mai scazut”. 

 Se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a preţurilor ofertate, fără TVA, urmând ca oferta 

care va prezenta preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile, să fie declarată 

câştigătoare. 

 În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită 

ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă 

propunere financiară are „preţul cel mai scăzut”. 

 Ofertantul va depune formularul de ofertă, centralizatorul de preţuri şi contractul însuşit. 

V.MODALITĂȚI DE PLATĂ: 

Plata se va face doar în funcție de numărul efectiv de participanți care au beneficiat de servicii.  Nu se admite 

plata in avans a serviciilor. 

Confirmarea exacta a numarului de persoane si de camere va fi facuta cu maxim 24 de ore pe baza de 

comanda ferma. 

Contractul se poate anula/diminua din lipsa de fonduri sau in cazul in care sunt persoaae depistate pozitiv 

la testul PCR  SARS COV 2. 

Factura pentru serviciile prestate va fi emisă la finalul actiunii. 

Factura va fi însoţită de următoarele documente justificative: 

 Diagrama de cazare  

 Diagrama de masa 

Ofertanţii au obligaţia de a menţiona, în propunerea tehnică, clauzele privind modalităţile de plată. 

                                           Intocmit, 

                                      Alina Ionela Dumitrescu 

 



 
 

 
 

FORMULARE 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

           Către: Federatia Romana de Gimnastica 

           Str. Vasile Conta, nr, 16, sector 2, Bucuresti 

 

 

            Ca urmare a invitației de participare nr. ......... din ................ privind aplicarea procedurii 

simplificate proprii pentru atribuirea acordului cadru “SERVICII DE   CAZARE  SI DE SERVIRE A MESEI”, 

 

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă  

transmitem alăturat urmatoarele: 

 

a) oferta; 

b) documentele care însoțesc oferta. 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. 

 

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

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 
Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 
Capacitate de semnătura ....................... 

 
Detalii despre ofertant   
Numele ofertantului   ....................... 
Ţara de reşedinţă ....................... 
Adresa ....................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 
Telefon / Fax ....................... 
  

 

 

  



 
 

 
 

Imputernicire 

 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 

……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, 

CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de ……………………………….,  

Imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, 

identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la 

data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura 

simplificata proprie, organizată de  Federatia Romana de Gimnastica în scopul incheierii acordului 

cadru.. 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va aveau rmătoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urm desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 

procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 

privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii 

Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie 

publica. 

Data completarii ............................ 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 
Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 
Capacitate de semnătura ....................... 

 
Detalii despre ofertant   
Numele ofertantului   ....................... 
Ţara de reşedinţă ....................... 
Adresa ....................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 
Telefon / Fax ....................... 
  

 

  



 
 

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ (propunere financiara) 

pentru atribuirea acordului cadru “SERVICII DE   CAZARE  SI DE SERVIRE A MESEI” 

 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai 

ofertantului  

  _______________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), 

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus 

mentionata, să prestăm “SERVICII DE   CAZARE  SI DE SERVIRE A MESEI” pentru suma de 

..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) lei, plătibilă după recepţia 

serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre, precum 

si moneda ofertei) lei. 

  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam servicii de 

servire a mesei  in perioada solicitată de autoritatea contractanta.  

 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, (durata in litere si cifre), 

respectiv pana la data de ........... (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi 

acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Pana la incheierea si semnarea acordului cadru, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa 

de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 

angajant intre noi. 

 

5. Precizam ca: 

|X| nu depunem oferta alternativa.                          |_| depunem oferta alternativa. 

Data completarii ............................ 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 
Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 
Capacitate de semnătura .......................  
Detalii despre ofertant   
Numele ofertantului   ....................... 
Ţara de reşedinţă ....................... 
Adresa ....................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 
Telefon / Fax ....................... 

 

  



 
 

 
 

Centralizator de preturi 

“SERVICII DE CAZARE SI DE SERVIRE A MESEI” 

- Unitatea................................;   Categoria camerelor ....... 

1. Servicii de cazare – ESTIMARE MAXIMA 

Denumire servicii 
Numar de 

persoane 

Numar 

de 

nopti 

Tarif*       

lei fara 

TVA 

Valoare 

totala lei 

fara TVA 

TVA 

5% 

-lei- 

Valoare totala 

lei cu TVA 

Cazare/noapte/pers 140 3     

 

2. Servicii de servire a mesei: ESTIMARE MAXIMA 

Denumire 

servicii 

Numar 

de 

persoane 

Nr de 

zile 
Tarif lei 

fara TVA 

Valoare 

totala lei 

fara TVA 

TVA 

-lei- 

Valoare totala 

lei cu TVA 

Servicii masa: 

mic dejun, pranz, 

cina 

140 3     

TOTAL:    

 

TOTAL OFERTA “SERVICII DE   CAZARE  SI DE SERVIRE A MESEI”  

fara TVA   = ............................ lei .  

Plata se va face doar in functie de numarul efectiv de participanti care au beneficiat de servicii, 

conform diagramei de cazare si masa. 

 

Oferta valabila pana la data de: ......................  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 
Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 
 ....................... 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

OFERTA TEHNICA 

 

Propunerea tehnică care va cuprinde o descriere a serviciilor care urmează a fi prestate cu referire 

la: 

 

 Perioada şi locaţia de prestare a serviciilor, 

 

 Serviciile care se vor asigura şi numărul de persoane, 

 

 Modalităţi de plată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016) 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________________,  

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei 

de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 

instanţejudecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 

98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere 

sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  
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act:126692%200
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act:126881%200
act:26584%2065401735
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act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
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act:126692%2041994745
act:126692%2096797768


 
 

 
 

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 ……….. 

 

Data completarii: 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 

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

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 
Capacitate de semnătura ....................... 

 
Detalii despre ofertant   
Numele ofertantului   ....................... 
Ţara de reşedinţă ....................... 
Adresa ....................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 
Telefon / Fax ....................... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de ……………………. (ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant), la …………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 

declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris 

al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte 

din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților 

susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 

   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul 

al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Federatiei 

Romane de Gimnastica 

   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţipropuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 

personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze 

independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;  

   d) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi 

semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 

află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Federatiei Romane de Gimnastica, 

implicate în procedura de atribuire;  

   e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele 

persoane desemnate pentru executarea acordului cadru persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie 

în cadrul Federatiei Romane de Gimnastica și care sunt implicate în procedura de atribuire.  

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 

interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 

a acordului cadru de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 

derulării acordului cadru de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Federatiei Romane de Gimnastica cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

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

  ....................... 
Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 
Capacitate de semnătura ....................... 

 
Detalii despre ofertant   



 
 

 
 

Numele ofertantului   ....................... 
Ţara de reşedinţă ....................... 
Adresa ....................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 
Telefon / Fax ....................... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic 

persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura proprie simplificată pentru achiziția de 

“SERVICII DE   CAZARE  SI DE SERVIRE A MESEI” organizată de Federatia Romana de Gimnastica, declar 

pe proprie răspundere că: 

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) 

si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  

2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situațiiprevăzute de art. 167 (1) din Legea 

98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de 

daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutulinformațiilor transmise la solicitarea autorității 

contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 

calificare şi selecție;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să 

obțineminformațiiconfidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire și nu am furnizat din neglijențăinformații eronate care pot avea o influență semnificativă 

asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.    

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

Data completarii:                                                                                        ...................... 

 

act:1114166%2096798275


 
 

 
 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 
Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 
Capacitate de semnătura ....................... 

 
Detalii despre ofertant   
Numele ofertantului   ....................... 
Ţara de reşedinţă ....................... 
Adresa ....................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 
Telefon / Fax ....................... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ACORD CADRU  

PRESTARI SERVICII 

Nr. ....... /……12.2022 

1. Preambul  

În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a HG 395/2016 cu 

modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestari  servicii, între  

1.1. FEDERATIA ROMANA DE GIMNASTICA (FRG) , cu sediul în Bucuresti, str. Vasile Conta nr.16, sector 

2, cod poştal 020954, tel/fax  021-317.11.11, e-mail romgym@romgym.ro, Cod fiscal 4203830, 

cont nr. RO52RNCB0090000508400026 deschis la BCR Sucursala Lipscani, reprezentată prin Dna 

Carmencita Constantin – Presedinte, Dna Florentina Ghita – Contabil Sef,  în calitate de 

BENEFICIAR  

şi  

......................................., cu sediul in ............................, str. ..............................., nr. ......, telefon/fax 

........................................., cont ...................................... reprezentat prin ........................... , în calitate 

de prestator, pe de altă parte  

2. Definiţii   

2.1 - În prezentul acord-cadru precum si in cuprinsul Contractelor subsecvente, următorii termeni vor fi interpretaţi 

astfel: 

a) contract -  acordul-cadru, contractul subsecvent şi toate anexele lor; 

b) promitent achizitor şi promitenti prestatori - părţile prezentului acord-cadru, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul acord-cadru; 

c) achizitor şi prestator – părţile contractului subsecvent, aşa cum sunt acestea sunt determinate în urma atribuirii 

fiecărui contract subsecvent;d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul prezentului acord-cadru și a 

contractelor subsecvente; 

e) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 

inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care 

face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 

războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligaţiilor uneia din părţi; 

f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 

diferit. 

4. Scopul acordului cadru  

4.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele 

subsecvente de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea 

condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente. 

4.2 - Promitenții prestatori se obligă ca, prin contractele subsecvente care le vor fi atribuite, să presteze servicii 

de cazare si de servire a mesei.  



 
 

 
 

5. Durata acordului-cadru 

5.1 - Durata prezentului acord-cadru : 06.12 – 31.12.2022 

6. Preţul unitar 

6.1 - Preţul unitar al serviciilor – tariful maxim – este cel inclus de promitentul prestator în propunerea financiara, 

respectiv: 

Pensiune completa (mic dejun 20% -pranz 40% si cina 40%)  - 70 lei/persoana/zi  TVA inclus 

Cazare in camera dubla/ single – 230 lei/persoana/noapte TVA inclus 

7. Ajustarea preţului unitar  

7.1 - Preţul unitar al serviciilor ––tariful-  este ferm și nu este supus ajustării.  

Tariful este maxim si nu poate fi depasit pe toata durata acordului cadru.  

Tariful include toate taxele (TVA, regie, etc.) 

8. Cantitatea estimata  

8.1 - Cantitatea estimata care se estimează ca va fi achiziționata pe durata întregului acord-cadru, este urmatoarea: 

- numar zile/: max. 3 

- numar persoane: minim 100, maxim 140; 

Cantitatile reprezinta estimari, ele putand varia in functie de notele de comandă transmise de catre Federatia 

Romana de Gimnastica 

9. Obligaţiile promitentului prestator 

9.1 – Promitentul prestator se obligă să răspundă tuturor comenzilor lansate de către autoritatea contractantă, în 

scopul de a furniza servicii ce fac obiectul prezentului acord cadru, în funcție de necesitățile concrete ale 

autorității contractante și în limita bugetului alocat, cu respectarea tarifului mentionat la art. 6. 

10. Obligaţiile promitentului–achizitor  

10.1 - Promitentul-achizitor se obligă să realizeze plățile pentru la care este obligat, în baza facturilor fiscale si 

pontajelor emise de către operatorul economic, în termen de max. 30 de zile de la data emiterii facturii. 

10.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de 

atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu exceptia 

cazurilor prevazute de lege. 

11. Documentele acordului cadru: 

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea financiara; 

c) propunerea tehnica.  

12. Încetarea acordului cadru 

12.1 - Prezentul acord cadru încetează de drept: 

a) prin ajungerea la termen; 

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri 

diferite, în raport cu anumite praguri valorice precizate în legislație; 

12.2 - Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 

a) prin acordul de voinţă al tuturor părţilor; 



 
 

 
 

b) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a 

obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru, prin notificarea emisă de cealaltă parte și cu un preaviz 

de 5 zile.  

A. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE 

13. Regimul contractelor subsecvente 

13.1 - Semnatarii prezentului acord-cadru își asumă și recunosc faptul că, nota de comandă  va ține loc de contract 

subsecvent. 

13.2 - Promitentul prestator își însușeste forma și condițiile contractului subsecvent, potrivit clauzelor care 

urmează.  

13.3 - Conform celor de mai sus, alături de prezentul Acord-cadru, înscrisurile doveditoare ale Contractului 

subsecvent vor fi nota de comanda lunară, factura si pontajele aferente. 

13.4 - Parțile nu vor semna un alt înscris ca urmare a atribuirii unui contract subsecvent, ci încheierea acestuia va 

fi realizată în baza celor trei documente anterior mentionate, și a acordului-cadru.  

13.5 - Data încheierii contractului subsecvent este data recepționării de către operatorul economic semnatar al 

acordului - cadru a notei de comandă  transmise de către autoritatea contractantă.  

14. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

14.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 

contractele subsecvente, atunci achizitorul are dreptul de a percepe cu titlu de penalități o cotă procentuală de 

0.1% din prețul serviciilor care nu au fost prestate pentru fiecare zi de intarziere. 

14.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 

o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere. 

14.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă 

dreptul părţii lezate de a considera acordul-cadru sau contractul subsecvent ca reziliat de drept şi de a pretinde 

plata de daune-interese. 

15. Forţa majoră 

15.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

15.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

15.3 - 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. 

15.4 - Partea contractantă care invocă forţa 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. 

15.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia în maxim 15 zile de la încetare. 

15.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 90 zile fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 

poată pretindă celeilalte daune-interese. 

16. Limba care guvernează contractul 

16.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

17. Comunicări 

17.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în 

scris. 



 
 

 
 

17.2 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

17.3 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

Prezentul acord-cadru se încheie astăzi, ..........2022., în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

     Beneficiar,                    Prestator, 

FEDERATIA ROMANA DE GIMNASTICA                     .................................................. 

 

Presedinte                                                         ................................................. 

Carmencita Constantin                                            .................................................. 

   

Contabil Sef 

Florentina Ghita   

 

 


