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Nr. 1993 / 03.11.2011 
 

DOCUMENTAŢIA  PENTRU OFERTANŢI  
pentru achiziţia de  

Imobil cu destinatia de sediu administrativ pentru Centrul de Resurse pentru Incluziune Socială 
în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/63249 - „Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii”  

cod CPV 70120000-8 (Rev.2) 
 

Achizitor:  Centrul Diecezan Caritas Iaşi 
Titlul proiectului 
POSDRU:  

Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii 

Nr. contractului de 
finantare: 

POSDRU/96/6.2/S/63249 

Calitatea achizitorului 
in cadrul proiectului 

Beneficiar 

Sursa de finanţare Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 

1. Informaţii generale 

1.1. Achizitor: 
Denumire:  Centrul Diecezan Caritas Iaşi 
Adresă: str Sărărie nr.134, 700116, Localitate: Iaşi, Tara: Romania 
Persoana de contact: Mihaela Martoncă Telefon: 0232.210.085 
E-mail: contact@caritas-iasi.ro Fax: 0232.217.998 
Adresa de internet: www.caritas-iasi.ro 

 Mijloace de comunicare: în scris, prin oricare din următoarele modalităţi: prin poştă, fax sau email: 
contact@caritas-iasi.ro, sau orice combinaţie a acestora. 
 1.2 a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora):  14.11.2011, ora 10.00 
             b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Sărărie nr.134, cod poştal 700116, Localitate: Iaşi. 

c) Depunerea ofertei: 1. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal) către 
Achizitor sau 2. livrare personal la sediul Achizitorului. 
Documentatiiile se vor înregistra de catre Achizitor cu număr de intrare, dată şi ora primirii. Documentatiile depuse 
prin alte mijloace decât cele menţionate anterior nu vor fi luate în considerare. 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia pentru ofertanţi sau la o 
altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, 
nedeschise. 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
2.1.1 Denumirea contractului de achizitie: 
Achizitie imobil cu destinatia de sediu administrativ  
2.1.2 Descrierea bunurilor ce vor fi achiziţionate: 
Achizitia unui imobil de minim 270 mp utili pentru desfasurarea de activitati de birou, 
administrativ si de relatii cu publicul, activități de formare etc. pentru Centrul de Resurse 
pentru Incluziune Socială cod CPV 70120000-8 (Rev.2) 
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 
(a) Lucrări      □  (b) Produse   x  (c) Servicii     □  

Execuţie       □ 
Proiectare şi execuţie  □ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor □ 

Cumpărare    x 
Leasing     □ 
Închiriere     □ 
Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului:  
2A   □ 
2B   □ 
 



 

 

Principala locaţie a lucrării  
__________________ 

Principalul loc de livrare :  
IAȘI 

Principalul loc de prestare : 
___________________ 

2.1.4 Durata contractului de achiziţie publică:  
Procedura se va finaliza prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare, autentificat la un notar 
public, în conformitate cu prevederile legale ce guvernează încheierea unui act translativ de 
prprietate, în speță contractul de vânzare-cumpărare. 
Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia in forma autentica, ulterior certificării de către o 
persoană autorizată a stării tehnice, a indeplinirii cerintelor tehnice din documentatie si a caietului de 
sarcini şi a faptului că preţul nu depăşeşte valoarea de piaţă. Aceasta evaluare va fi intocmita de un 
evaluator certificat si va fi suportata de catre Achizitor. 
2.1.5 Divizare pe loturi      DA []      NU [x] 
Nu se acceptă oferte parţiale. 
2.1.6 Acceptarea ofertelor alternative       DA [ ]      NU [x]  
Nu se acceptă oferte alternative. 

3. LEGISLAŢIE APLICATĂ: 
• Tratatul de instituirea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Ordonanţa de Urgenţă 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, denumită în continuare OUG nr.34/2006; 

• Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a 
instrumentelor structurale; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, 
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător; Regulamentul (CE) 
nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.1260/1999; 

• Regulamentul (CE) Nr 1177/2009 al Comisiei din 30 Noiembrie 2009 pentru modificarea Directivelor 
2004/17/CE, 2004/18/CE and 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce 
priveşte pragurile de aplicare în materie de proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii; 

• Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind 
achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi 
ale Consiliului in ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea 
CPV; 

• Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii; 

• Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale;  

• Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementărilor comunitare în cazul 
contractelor care nu intră sub incidenţa, totală sau parţială, a Directivelor privind achiziţiile publice, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006;  

• Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie făcute asupra 
cheltuielii cofinanţate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu 
regulile achiziţiei publice; 

• Prevederile ghidului solicitantului şi ale manualului beneficiarului; 
• Prevederile contractului de finanţare a proiectului și ale Instrucțiunii AMPOSDRU nr.26 privind 



 

 

efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 
2013. 

4. PROCEDURĂ 
4.1.1) Procedura selectată 
Achizitie prin procedura competitiv[ conform punctului 6 din Anexa 1 aferenta “Instructiunii nr. 26 privind efectuarea 
achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013”, emisa de Autoritatea 
de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
 

Preţul cel mai scăzut                                                                                               □ 
Oferta cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic                  X 

Factori de evaluare 
Factor de evaluare 

 

Punctaj maxim  
acordat 

 
1.Preţul oferit în lei, fără TVA P 50 
2. Punctaj funcțional și tehnic T=F+T1+T2 50 
2.1.  accesul cu mijloacele de transport in comun 
2.2. suprafața utilă folosibilă pentru constituirea unei săli de 
conferință 
2.3. anul construirii clădirii 

F 
T1 

 
T2 

10 
30 

 
10 

Total P+F+T1+T2 100 
 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:  

 
1. Punctajul total se calculează astfel: 

Ptotal = Ppreţ + Pfuncțional și tehnic 
2. Punctajul pentru factorul preţ se calculează astfel: 
a) pentru cel mai scăzut preţ dintre oferte se acordă 50 de puncte; 
b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acordă astfel: 

Ppreţ = (Preţul minim/Preţul Ofertei ) X 50 
3. Punctajul pentru factorul de evaluare “ accesul cu mijloacele de transport în comun” se acordă 

astfel: 
            Pentru componenta acces la mijloacele de transport în comun se vor acorda 10 puncte după cum 
urmează: 
       a. pentru o distanță mai mică de 500 m de la stația mijlocului de transport în comun se vor acorda 10 

puncte; 
          b. pentru o distanță cuprinsă între 500 – 800 m de la stația mijlocului de transport în comun se vor acorda 

5 puncte; 
         c.  pentru o distanță cuprinsă între 800 – 1000 m de la stația mijlocului de transport în comun se vor 

acorda 2  puncte; 
         d. pentru o distanță mai mare de 1000 m de la stația mijlocului de transport în comun se acordă 0 (zero) 

puncte. 
4. Punctajul pentru factorul de evaluare “suprafața utilă folosibilă pentru constituirea unei săli de 

conferință” se va acorda astfel: 
a. pentru o suprafață utilă de minim 50 mp din suprafata construită desfasurată: se vor acorda 30 puncte; 

       b.   pentru o suprafață utilă sub 50 mp din suprafata construită desfasurată se acordă 0 (zero) puncte. 



 

 

5. Punctajul pentru factorul de evaluare “anul construirii clădirii” se va acorda astfel: 
a. pentru un imobil construit după 2008 se vor acorda: 10 puncte; 

      b. pentru un imobil construit între anii 2001 – 2008 se vor acorda: 8 puncte; 
      c. pentru un imobil construit între anii 1996 – 2001 se vor acorda: 5 puncte; 
      d. pentru un imobil construit între anii 1985 – 1995 se vor acorda: 2 puncte; 
      e.  pentru clădirile construite inainte de 1985 se acordă 0 (zero) puncte. 

 
Evaluarea ofertelor se va face prin punctarea fiecărei oferte conform algoritmului de calcul prezentat mai 

sus şi întocmirea, în ordine descrescătoare a punctajelor respective şi a clasamentului pe baza căruia se stabileşte 
oferta câştigătoare.  

Va fi declarat câştigător ofertantul care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării algoritmului de 
calcul. 
 
Observaţie:  
În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ minim, atunci în 
vederea atribuirii contractului de achiziţie se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă 
propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere 
financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va 
identifica dintre participanţii care au formulat ofertele aflate la egalitate pe cel care s-a înscris primul la procedură 
desemnându-l câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru 
această achiziţie. 
 

6. CRITERII DE CALIFICARE – CERINŢE MINIME DE CALIFICARE  
În cazul unei oferte comune, situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre 
asociaţi în parte iar cerinţele privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi 
îndeplinite prin cumul, mai puţin cerinţele care vizează atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie 
îndeplinite de acela dintre asociaţi, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea 
respectivelor atribuţii.  
Neprezentarea sau neîndeplinirea uneia dintre cerinţele minime de calificare solicitate atrage descalificarea 
ofertantului fără a fi posibilă completarea ulterioară a cerinţelor minime de calificare. 
6.1 Situaţia personală a ofertantului  
1. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul nr. 3 din Secţiunea Formulare – în 
original;  
2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de Formularul nr. 4 din Secţiunea Formulare – în 
original; 
3. Certificat de atestare fiscala de la finantele publice locale, din care sa reiasa ca s-au achitat toate impozitele și 
taxele locale pentru imobilul supus vanzarii  – in original sau copie legalizata; 
 
6.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)  
*Notă: În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu-şi poate dovedi calitatea, 
documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în forma solicitată sau lipsesc, acesta va fi 
exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. 
Documente solicitate: 
1. a) Persoane juridice: -certificat de inregistrare la Registrul Comertului (in copie cu mentiunea “conform cu 
originalul”¸ ștampilată și semnată de reprezentantul legal) 
b) Persoane fizice: - buletin/carte de identitate (in copie cu mentiunea “conform cu originalul”, semnată de 
titular) 
c) Agentii imobiliare: -contract de intermediere și -certificat de inregistrare la Registrul Comertului (ambele in 
copie cu mentiunea “conform cu originalul”, ștampilată și semnată de reprezentantul legal) 



 

 

d) Pentru persoane fizice/juridice străine: 
- documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de identificare 
(pentru persoanele fizice), în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident - 
(documentul se va prezenta în copie cu mentiunea “conform cu originalul”, ștampilată și semnată de 
reprezentantul legal, anexându-se şi traducerea autorizată în limba română). 
 
6.3 Documente care să dovedească situația juridică a imobilului: 
a) actul/actele de proprietate ale imobilului – in copie legalizata; 
b) dovada intabularii in cartea funciara – in copie legalizată; 
c) schita/schitele cadastrale – in copie legalizată; 
d) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 15 zile înaintea depunerii documentatiei – in 
original; 
e) autorizație de construire, PV recepție finala a lucrărilor - in copie legalizată; 
f) declaratie notariala pe propria raspundere din care reiese ca imobilul nu se afla in litigiu, nu este grevat de 
sarcini sau servituti, nu este revendicat in baza Legii nr. 10/2001, nu face obiectul unor executari silite, nu se afla 
incadrat in categoria celor cu risc seismic, clădirea nu a făcut în ultimii 10 ani obiectul unei finanțări naționale sau 
comunitare – in original; 
g) aprobarea de instrainare a imobilului, data de organismul abilitat, care poate fi, dupa caz, adunarea generala a 
actionarilor, consiliul de administratie, acordul asociatului unic (numai pentru persoane juridice) - in original sau 
copie legalizată; 
h) certificat de performanta energetica care sa se incadreze in minim clasa C. In situatia in care clasificarea va fi 
sub clasa C, achizitorul va inceta procedura de vanzare-cumparare, fara nicio penalitate si va continua procedura 
cu urmatorul/urmatorii clasati – in original sau copie legalizată; 
i) dovezi privind plata la zi a utilitatilor – in copie. 
 
7. PREZENTAREA OFERTEI 

7.1 Limba de redactare a 

ofertei 

Limba Română 

7.2 Moneda în care este 

exprimat preţul contractului 

Lei (RON) 

7.3 Perioada minimă de 

valabilitate a ofertei 

90 de zile calendaristice, de la data deschiderii ofertelor. 

7.4 Modul de prezentare a 

ofertei tehnice 

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet 
în corelaţie cu specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini. 
Ofertantul trebuie să prezinte:  
Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face 
dovada conformităţii terenului care urmează a fi vândut cu cerinţele 
prevăzute în Caietul de sarcini. 
Ofertantul trebuie să prezinte: 

•un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice 
conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze 
corespondenţa imobilului prezentat în propunerea tehnică, cu 
specificaţiile respective (scurta descriere, situare, accesibilitate 
etc.). 

 
7.5 Modul de prezentare a Oferta se va prezenta în Lei (RON). Valoarea aferentă taxei pe 

valoare adăugată se va menționa separat în cadrul ofertei. 



 

 

ofertei financiare Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în 
Secţiunea Formulare (Formularul5).  
Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către ofertant 
în condiţiile prevăzute de prezenta documentaţie pentru ofertanţi. 
 
Dupa deschiderea ofertelor, se va organiza o vizită a comisiei de 
evaluare impreuna cu reprezentanti ai Achizitorului si ai Ofertantului 
la imobilele pentru care s-au depus oferte. Data si ora la care va 
avea loc vizita din partea comisiei de evaluare si a reprezentantilor 
Achizitorului, va fi comunicata in scris fiecarui ofertant in parte. 
 
Pentru stabilirea ofertei câştigătoare vor fi comparate preţurile fără 
T.V.A. și ceilalți factori de evaluare ai ofertelor depuse, considerate 
admisibile ulterior efectuării vizitei la fața locului. 
 
Preţul contractului este ferm şi nu poate fi ajustat ori modificat 
pe toata perioada de derulare a acestuia. 

În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de 
scăzut în raport cu ceea ce urmeaza a face obiectul contractului de 
vânzare cumpărare, Beneficiarul va solicita ofertantului, în scris şi 
înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi 
precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, 
precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. 

O oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in 
raport cu ceea ce urmeaza a fi executat, atunci cand pretul ofertat, 
fara TVA, reprezinta mai putin de 85% din valoarea estimata a 
contractului sau, in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel 
putin 3 oferte care sunt considerate acceptabile si/sau conforme, 
atunci cand pretul ofertat reprezinta mai putin de 85% din media 
aritmetica a ofertelor calculata fara a se avea in vedere propunerea 
financiara cea mai mica si propunerea financiara cea mai mare. 

Beneficiarul va lua in consideratie justificarile primite de la 
ofertant, in conditiile precizate mai sus, indeosebi cele care se 
refera la: 

• fundamentarea economica a modului de formare a pretului; 
• originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii 

tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini; 

• posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de ajutor de stat. 

 Atunci cind Beneficiarul constata ca oferta are un pret 
aparent neobisnuit de scazut deoarece ofertantul beneficiaza de 
ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa pe acest temei 
numai daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul este in 
imposibilitatea de a demonstra intr-o perioada de timp rezonabil 
stabilita de Beneficiar ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal.  
Ofertele care au un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu 
ceea ce urmeaza a fi executat si care nu pot fi justificate de catre 
ofertant, vor fi declarate inacceptabile de catre beneficiar. 

7.6 Prezentarea ofertei Depunerea ofertei: Oferta se va depune la sediul achizitorului din 
Iaşi, str. Sărărie nr.134, direct sau prin poştă cu confirmare de 



 

 

(tehnice şi financiare) şi a 

documentelor de calificare 

primire. 
Data limită pentru depunerea ofertei şi a documentelor care o 
însoţesc: 14.11.2011, ora 10.00 
Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor: 
Ofertantul trebuie să prezinte câte un exemplar al ofertei (tehnice 
şi financiare) şi al documentelor de calificare în original şi în 
copie. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va 
prevala originalul. 
Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală 
neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de 
reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze 
ofertantul în contract. 
Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte 
sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana/persoanele 
autorizată/autorizate să semneze oferta. 
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, 
marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi respectiv 
“COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis 
corespunzător şi netransparent. 
Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează:  
Documentele de calificare în original şi în copie în plicuri 
separate,  închise şi sigilate pe care se va scrie denumirea şi 
adresa ofertantului precum şi menţiunea DOCUMENTE DE 
CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Propunerea tehnică, în original şi în copie, în plicuri separate, 
închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa 
ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ 
ORIGINAL, respectiv PROPUNERE TEHNICĂ COPIE.  
Propunerea financiară, în original şi copie, în plicuri închise şi 
sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, 
precum şi menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ ORIGINAL, 
respectiv PROPUNERE FINANCIARĂ COPIE. 
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa 
achizitorului şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA 14.11.2011, ORA 11.00”. 

7.7 Posibilitatea retragerii 

sau modificării ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi 
documentele care însoţesc oferta, după expirarea datei limită 
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de 
la procedura pentru atribuirea contractului, cu excepţia cazurilor în 
care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform 
prevederilor legale. 
Achizitorul nu îşi asumă răspunderea pentru ofertele 
depuse/transmise la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul 
sau invitaţia de participare. Oferta care este primită după 
expirarea termenului limită pentru depunere, se păstrează 
nedeschisă la sediul achizitorului. 

7.8 Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 14.11.2011, ora 11.00, 
la sediul achizitorului din Iaşi, str. Sărărie nr.134, cod poştal 
700116. 

7.9 Clauze specifice 7.9.1 Contract rezervat – nu este cazul  
7.9.2 Clauze contractuale obligatorii:  



 

 

contractului -termen de plată: maxim 30 de zile de la data incheierii actelor 
notariale cu privire la prezenta achizitie; 
- modalităţi de plată: OP in contul indicat de vanzator; 

7.10 Soluţionarea 

contestaţiilor 

Decizia de atribuire a contractului de achiziţie va putea fi 
contestată în termen de 1 zi lucrătoare de la data primirii acesteia, 
în scris.  
Contestaţia va fi adresată Achizitorului şi va fi soluţionată în 
termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data primirii. Contestatia 
depusa peste acest termen va fi respinsa ca tardiva. Contestatia 
depusa inainte de comunicarea deciziei de atribuire a contractului 
de achizitie publica va fi respinsa ca prematura. 
In situaţia în care operatorii economici participanţi la procedură 
contestă rezultatul procedurii, achizitorul va soluţiona contestaţia 
respectivă în conformitate cu prevederile prezentei documentaţii. 
Contestatia trebuie insotita de toate inscrisurile pe care se 
intemeiaza. Contestatiile neinsotite de documente suport vor fi 
respinse ca neintemeiate. 
Contestatia depusa la achizitor se solutioneaza de catre o comisie 
desemnata in acest sens de catre reprezentantul legal al 
achizitorului. Comisia de solutionare a contestatiei va putea 
respinge contestatia ca neintemeiata, nefondata, tardiva, 
prematura ori o va putea admite, caz in care procedura de 
achizitie se va anula sau urmand a fi reluata sau se va relua 
procesul de evaluare, dupa caz. 
În cazul în care ofertantul este nemulţumit de soluţia dată 
contestaţiei sale, poate formula acţiune la instanta de judecata 
competenta în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea soluţiei, cu 
obligaţia notificării achizitorului, în interiorul aceluiaşi termen. 
Contestaţia se depune la sediul achizitorului situat în Iaşi, str. 
Sărărie nr. 134, cod poştal 700116.                

 
8. Precizări pentru ofertantul câştigător: 
În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului în condiţiile de bază 
impuse prin documentaţia pentru ofertanţi, în termenul prevăzut, la preţul de atribuire, acesta va decade din 
drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie. 
 
9. Precizări finale 

a) Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate  

Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în 
original şi / sau copie în vederea participării la procedură. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici 
o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea 
exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
b) Nu se solicita garanţie de participare la procedură şi / sau garanţie de bună execuţie a contractului.  
c) Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 10.11.2011, prin  fax la nr. 0232.217.998, 
email: contact@caritas-iasi.ro sau direct la sediul autorităţii contractante: Iași, str. Sărărie nr.134. 
d) Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 11.11.2011. 
*Notă : Plicul cu oferta va fi insotit in exterior de o Împuternicirea scrisă, insotita de o copie a actului de identitate - 

(conform Formularul nr. 1 din Secţiunea Formulare) – în original  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea II 

Caiet de sarcini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAIET DE SARCINI 
 
Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificaţiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai 
în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 
“Descrierea obiectului contractului”. 
 
Informaţii generale  
Centrul Diecezan Caritas Iaşi este Beneficiar al proiectului „Reţea de Incluziune Socială pe Piaţa Muncii”, care se 
încadrează în obiectivele axei prioritare 6 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de 
intervenţie 6.2 „Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, 
POSDRU/96/6.2/S/63249  
Sursa de finanţare pentru achiziţia serviciilor este: Fondul Social European, programul operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi fonduri proprii. 
  Imobilul ce se doreste achizitionat de Centrul Diecezan Caritas Iasi se va constitui În sediu pentru Centrul de 
Resurse pentru Incluziune Socială (C.R.I.S) din Iasi. în acest sens, C.R.I.S va fi cuprinde: o sală de conferință, 
birouri pentru departamentele din cadrul proiectului, cel puțin o sală de curs/formare, sală de masaj și vestiar. De 
aceea,  imobilul trebuie sa fie unul adecvat si accesibil sau care oferă posibilitatea de asigurare a accesibilității 
pentru persoanele cu dizabilitati și să răspundă standardelor în domeniu. 
 
Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii imobilului care urmează a fi 
vândut cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. 
 
Caracteristici tehnice: 
- imobil situat în intravilanul municipiului Iași; 
- ușor accesibil, pentru public și auto, in apropriere de mijloace de transport in comun; 
- clădirea nu este încadrată în categoria imobilelor cu risc seismic şi nu prezintă pericol public; 
- suprafață utilă minim 270 mp, care să permită desfășurarea unor activități distincte: -relații cu publicul, activități de 
birou, amenajarea unei săli de conferință, activități de formare, amenajare sală masaj; 
- dotat cu centrală termică proprie / sistem centralizat de încălzire; 
- utilități contorizate și funcționale; 
- siguranță în exploatare; 
- certificat energetic: minim clasa C. Acest tip de certificat trebuie să fie prezentat până cel târziu la momentul 
semnării Contractului; 
- tâmplărie şi geam termopan; 
- imobilul trebuie să fie compartimentat sau să permită compartimentarea astfel încât să poată fi organizată o 
încăpere de cel puțin 50 mp în interiorul său, în care să funcționeze o sală de conferință;  
- acces spații de parcare. 
Alte cerinţe 
a) fotografii color de ansamblu, ale faţadelor şi ale tuturor spaţiilor interioare şi exterioare, planuri din care să reiasă 
suprafaţa utilă ofertată. 
 
Observație: Nu vor fi luate în considerare imobilele expertizate tehnic și încadrate cu grad de risc seismic. 
 
*Notă 1: Imobilul va fi supus unei certificări astfel încât să se obțină certificarea din partea unui expert calificat 
independent sau  unui organism desemnat oficial, care să confirme că prețul de achiziție nu depășește valoarea de 
piață. În plus, certificarea va atesta conformitatea clădirii cu legislația internă sau precizează aspectele care nu sunt 
conforme și pentru care este prevăzută o rectificare. Costurile pentru certificarea de care se face vorbire în 
paragraful anterior vor fi suportate de către Achizitor. 
*Notă 2: În acest sens, Ofertantii la procedură trebuie să prezinte o declarație care să statueze dispobilitatea de a 
permite efectuarea certificări anterior amintite. 
*Notă 3: În situația în care Ofertantul nu permite efectuarea certificării, oferta va fi respinsă. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SECŢIUNEA III 
Formulare 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

FORMULAR nr. 1 
 

ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa ZZZZZZZZZZ.....................ZZZZZZZZZZZZZZ, cu sediul în 
ZZZZZZZZZZ...ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. ZZZZZZZZZ, CUI ZZZZZZ, atribut fiscal ZZ, reprezentată legal prin 
Z...................................ZZZZZZZZZZZZZZZZ, în calitate ...ZZZZZZZZZ....ZZZ, 
împuternicim prin prezenta pe ZZZZZ............ZZZZZZ, domiciliat în 
ZZZZZ...................ZZZZZZZ ZZZZZZZ..................ZZZZZZ, identificat cu B.I./C.I. seria 
ZZ, nr. ZZZZZZ, CNP ZZ.........ZZZZZZZZ, eliberat de ZZZZZ......ZZZZZ, la data de 
ZZZ......Z, având funcţia de ZZZ.........ZZZZZZZZZZZZZZ, să ne reprezinte la procedura 
competitiva, organizată de (achizitor) Z............................................................. în scopul atribuirii contractului 
de ZZZZZZZZZZZZZZ...............................................ZZZZZZ   

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

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

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

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

    Data Denumirea mandantului 

ZZZZZ S.C. ZZZZZZZZZZZZZ 

                                                                                reprezentată legal prin 

                                                             ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (Funcţie) 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 



 

 

FORMULAR nr. 2  
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

............................................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adresă 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 in situaţia urmatoare: 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 ofertă individuală şi o alta 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 
achizitorul procedurii 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 ...................... 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Funcţie) 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 



 

 

FORMULAR nr. 3 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

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

.............................................................................................................................., (denumirea/numele si 
sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura  pentru achiziţia de 
........................................................................... de către ZZZZ...................ZZZZ..,  
declar pe proprie răspundere că: 

a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar 
sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De 
asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
 
b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 
lit. a); 
 
c) au fost îndeplinite 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 societatea este stabilită;   
                     
d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani; 
 
e) nu am fost condamnaţi, 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. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

achizitorul 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. 
 
Data completării _______________ 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Funcţie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  



 

 

FORMULAR nr. 4 
 
Ofertantul ......................................    
(denumirea/numele)        
 

Propunere tehnică și financiară 
 
Examinând documentația pentru ofertanți și caietul de sarcini, subsemnatul/ii ______________________________, 
reprezentant/i al ofertantului (dacă este cazul) _______________________________________________________ 
Ofer spre vânzare, în conformitate cu prevederile și criteriile cuprinse în documentația pentru ofertanți, imobilul 
situat în Iași, ___________________________________________________________________ 
Înscris în Cartea funciară nr. _________________, cu nr. cadastral __________________________, la prețul de 
______________ fără TVA, la care se adaugă TVA în suma de _____________(dacă este cazul). 
Declar pe propria răspundere că imobilul îndeplinește criteriile solicitate prin documenatție și caietul de sarcini, 
respectiv: 
1. Este situat stradal în zona _________________________ 
2. Este clădire cu acces stradal _______________________ 
3. Suprafața construită desfășurată este, conform documentelor cadastrale, de _______________mp 
4. Are suprafață utilă de _____________ mp  
5. Imobilul, sau după caz spațiul este alcătuit din /situat la: □ Demisol □Parter ....... etaje □Etaj 1 ....... etaje 
6. Încăperile sunt pardosite cu □parchet, □mochetă, □gresie, □altele _____________________________   
7. Are toate utilitățile contorizate și  funcționale, și anume: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
8. □Are □nu are certificat de perfomanță energetică având eficiență energetică clasa _________ 
9. Are toate autorizațiile/autorizările legale 
10. Este dotat cu □centrală termică proprie, □racordat la sistemul centralizat de încălzire 
11. Fațada imobilului este într-o stare □acceptabilă, □bună, □foarte bună 
12. Imobilul este construit în anul ___________, □este, □nu este consolidat  
13. Are un număr de _________ locuri de parcare, în interiorul imobilului/în curtea interioară/garaj separat/în 
exterior cu autorizație de parcare ori posibilitate de a obține autorizație de parcare 
14. Corespunde exigențelor caietului de sarcini, respectiv: 
□ are _____ intrări separate de acces în clădire 
□ are __________ intrări direct din stradă 
□ are aer condiționat la un număr de _________încăperi și reprezintă ____% din suprafața utilă 
□ tâmplăria este cu geam termopan, iar ușile exterioare sunt din _______ 
15. Imobilul prezintă următoarele sisteme de protecție: 
□ sistem integrat anti-incendiu 
Declar că sunt de acord cu evaluarea imobilului de către un expert autorizat, din punct de vedere tehnic, cât și al 
încadrării în prețul mediu de piață al zonei. 
Alte elemente (cerute/necerute prin documentație) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Semnătura ___________________                      Data ______/________/______________ 
 

 
 
 
 



 

 

FORMULAR  5 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
............................................ 
 (denumire/nume) 
 

Informaţii generale 
 
1. Denumire/nume: 
2. Cod fiscal: 
3. Adresa sediului central/domiciliu: 
4. Telefon: 
 Fax: 
 Telex: 
 E-mail: 
 
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare sau date identificare persoană fizică: ZZZZZZZZZZZZZZZZ 
.......................................................................................................................................................................................
       
6. Obiect de activitate, pe domenii: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ   
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.Z 
  (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
 

 
Operator economic 

(semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA IV 
Contract de vânzare - cumpărare – model orientativ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE IMOBIL: model orientativ 

 
Eu, __________________________, vand lui __________________________, dreptul de proprietate asupra 
imobilului situat in intravilanul orasului Iasi in suprafata de ______________mp (din masuratori rezultand suprafata 
de__________________________ mp) 
 
 
Imobilul a fost inscris in CF nr.__________________________ a localitatii __________________________, la 
partea I- imobilul cu nr. cadastral __________________________, proprietatea lui 
__________________________, cu titlu de __________________________, asa cum rezulta din Incheierea 
nr.__________________________, data de catre Biroul de Carte Funciara al Judecatoriei 
__________________________ la data de __________________________. 
DOBANDIRE 
 
Am dobandit imobilul prin (contractul de vanzare cumparare__________________________, conform titlului de 
proprietate nr.__________________________, eliberat de ________________ Judetul 
__________________________ si il detin in baza actului _________________ aut. sub 
nr.__________________________ de notar public __________________________ cu sediul in 
__________________________.  
 
Imobilul nu este grevat de sarcini sau servituti , nu a fost scos din circuitul civil in temeiul vreunui act normativ de 
trecere in proprietatea statului, asa cum rezulta din extrasul de carte funciara nr.__________________________, 
eliberat de Biroul de Carte Funciara al Judecatoriei __________________________, iar eu, vanzatorul garantez 
cumparatorul impotriva oricarei evictiuni conform Art. 1337 Cod Civil. 
Eu, vanzatorul declar sub sanctiunea prevazuta de art.292 cod penal ca imobilul ce face obiectul acestui contract 
nu a mai fost vindut, donat sau ipotecat in favoarea vreunei alte persoane fizice sau juridice si consimt la 
intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al cumparatorului. 
TAXE 
Taxele si impozitele sunt achitate la zi de catre vanzator iar de la aceasta data ele trec in sarcina cumparatorilor. 
Transmisiunea proprietatii, posesiei si folosintei are loc astazi data autentificarii prezentului inscris. 
PRET 
Pretul convenit este de __________________________ lei (__________________________) pe care eu 
vanzatorul declar ca l-am primit in intregime de la cumparatori astazi la semnarea actului. 
 
Eu, Centrul Diecezan Caritas Iasi, prin reprezentant legal Marius Adam, cumpar de la 
__________________________ imobilul descris mai sus cu pretul si in conditiile prezentului contract cu care ma 
declar in mod expres de acord.  
 
Totodata ni s-au pus in vedere consecintele ce decurg din nerespectarea dispozitiilor legale, ale actelor care cad 
sub incidenta art. 4, coroborat cu dispozitiile art. 6 din Ordonanta, cit si ale art.12 din Legea 87/1997 pentru 
combaterea evaziunii fiscale. 
 
Tehnoredactat si autentificat de notar public __________________________ in __________________________ 
exemplare din care __________________________ li s-au inmanat partilor. 
 
VANZATOR: __________________________  
 
CUMPARATOR: ______________________, prin reprezentant legal _________________ 
 


