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1 Introducere 

 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea 

produselor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

 

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, îndeplinește rolul de 

Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit 

capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind 

menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată 

pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

 

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse 

 

Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon”, acreditat ANMCS la nivelul 1 de competenta,  
este un furnizor constant de servicii medicale de calitate și un pionier în medicină, cu premiere 
naționale remarcabile. Spitalul este prin tradiție, de zeci de ani un punct de reper de încredere în 
domeniul sănătății nu doar pentru ieșeni, ci pentru întreaga populație a Moldovei. 

In cazul organizarii unei licitatii nationale de catre Ministerul Sanatatii in calitate de unitate 
centralizata de achizitii, avand ca obiect produse similare cu cele care fac obiectul prezentei 
proceduri, achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord cadru printr-o 
notificare scrisa, fara nicio compensatie, de la data incheierii contractelor subsecvente, acordurilor 
cadru de catre Ministerul Sanatatii. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din acordul cadru/contract subsecvent indeplinita pana la data 
denuntarii unilaterale a prezentului acord cadru. 

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

 

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE  “SF. SPIRIDON” din IAȘI este cea mai mare unitate sanitară 

cu paturi, ca adresabilitate şi complexitate, din Moldova. 

 

Unitatea sanitară, a fost clasificată în categoria I de competenţă, ceea ce înseamnă că asigură 

asistenţă medicală la nivel regional, are cel mai înalt nivel de dotare şi angajaţi bine pregătiţi, care 

pot efectua servicii medicale extrem de complexe. 

 

În baza OMS 1085-26.10.2012, Spitalul Clinic Județean de Urgențe  “Sf. Spiridon” din Iași, este 

desemnat Unitate Funcţională Regională de Urgenţă. 

 

Este certificat ISO 9001 din 2008 și, începând cu luna martie 2013, spitalul este acreditat de către 

Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor. 
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Are 1.128 de paturi în aproape toate specialităţile medico-chirurgicale, peste 2500 de angajaţi şi 

funcţionează în regim pavilionar. 

 

Activitatea din Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” Iași este structurată pe trei segmente: 

asistenţă medicală, învăţământ medical universitar şi postuniversitar şi cercetare ştiinţifică medicală. 

 

Este atestat documentar la 1 ianuarie 1757 și include activitatea a 29 de secții clinice, a Unității de 

Primire Urgențe (UPU – SMURD, care asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru pacienţii critici 

din toată regiunea de Nord-Est - politraumatisme, arsuri, urgenţe majore medico-chirurgicale, etc.), 

compartimente pentru examene clinice și paraclinice, Ambulatoriul Integrat de specialitate şi 

cabinete în toate specialităţile corespunzătoare secţiilor clinice, pentru asigurarea asistenţei 

medicale a pacienţilor din ambulatoriu.  

 

Serviciile de spitalizare continuă şi de zi sunt oferite în aproape toate specialităţile medico-

chirurgicale: Anestezie-Terapie Intensivă, Cardiologie, Chirurgie generală, Chirurgie orală şi maxilo-

facială, Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, Chirurgie vasculară, Chirurgie bariatrică, 

Dermatovenerologie, Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, Endocrinologie, Gastroenterologie, 

Medicină Internă, Medicina Muncii, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Ortopedie-Traumatologie, 

Hematologie, Alergologie. 

 

Între Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon”, Iași şi Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. 

Popa” Iași există o relaţie de colaborare deosebită, care îşi are rădăcinile în istoria vieţii medicale 

ieșene. 

 

Cu o activitate stiințifică susținută, Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon”, Iași este bază clinică 

pentru Universitatea de Medicină și Farmacie, pentru învățământul universitar și postuniversitar, 

fiind centru metodologic pentru regiunile învecinate. 

 

În spital îşi desfăşoară activitatea cadre medicale cu cea mai înaltă pregătire profesională: medici 

cadre didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași cu activitate integrată 

clinic şi medici din reţeaua Ministerului Sănătăţii, cu recunoaştere naţională şi internaţională a 

activităţii clinice, de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală şi cu preocupări de dezvoltare 

continuă a acesteia. 

 

Nu întâmplător, în cei peste 250 de ani de existență, Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” a fost nu 

doar un furnizor constant de servicii medicale de calitate, ci și un pionier în medicină, cu premiere 

naționale remarcabile. Profesioniștii de la “Sf. Spiridon” au efectuat în premieră în România primul 

implant de cristalin, prima colangiografie transparietohepatica, primul drenaj extern percutan, prima 

ablație laparoscopică a unui chist de ovar, prima sutura laparoscopică a ulcerului perforat și lista ar 

putea continua. 

 

Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” este prin tradiție, de zeci de ani - un punct de reper de 

încredere în domeniul sănătății nu doar pentru ieșeni, ci pentru întreaga populație a Moldovei. 

Beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă, preventive şi curative oferite provin din Iași 

dar și din județele învecinate. Nu în ultimul rand, între beneficiarii serviciilor oferite de unitate se 
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numără studenţii la medicină, precum şi întreg personalul de specialitate medico-sanitar care 

urmează cursuri de perfecţionare postuniversitară, cursuri de educație medicala continuă. 

 

Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” dispune de baza materială, de dotarea și de logistica necesară 

în orice unitate medicală competitivă. Profesioniștii – medici, asistenți medicali, laboranți, infirmiere 

etc – sunt cei care schimbă în bine, zi de zi, prin munca lor, viața sutelor de pacienți. 

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor 

 

Unitatile PC, Monitoarele si kit de tastatura si mouse wireless care urmeaza sa fie achizitionate sunt 

necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a tuturor activităţilor desfăşurate în clinicile, 

departamentele si alte servicii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași. 

Unitatile PC, Monitoarele si kit de tastatura si mouse wireless vor fi furnizate pentru toate locațiile 

autorității contractante și acestea  vor respecta criteriile de calitate asumate prin oferta tehnică 

pentru întreaga durată a acordului-cadru.   

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

 

În urma achiziționării produselor (Unitatile PC, Monitoarele si kit de tastatura si mouse wireless), 

autoritatea contractantă se așteaptă să evite blocarea sau întârzierea activității beneficiarilor interni 

din cadrul diverselor secții, departamente și servicii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență 

„Sf. Spiridon” Iași și astfel desfășurarea în bune condiții a activității acestora, cum ar fi editarea 

documentelor medicale, documentelor administrative etc. 

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse 

 

Nu este cazul 

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea 

 

Este atestat documentar la 1 ianuarie 1757 și include activitatea a 29 de secții clinice, a Unității de 

Primire Urgențe (UPU – SMURD, care asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru pacienţii critici 

din toată regiunea de Nord-Est - politraumatisme, arsuri, urgenţe majore medico-chirurgicale, etc.), 

compartimente pentru examene clinice și paraclinice, Ambulatoriul Integrat de specialitate şi 

cabinete în toate specialităţile corespunzătoare secţiilor clinice, pentru asigurarea asistenţei 

medicale a pacienţilor din ambulatoriu.  

Serviciile de spitalizare continuă şi de zi sunt oferite în aproape toate specialităţile medico-

chirurgicale: Anestezie-Terapie Intensivă, Cardiologie, Chirurgie generală, Chirurgie orală şi maxilo-

facială, Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, Chirurgie vasculară, Chirurgie bariatrică, 

Dermatovenerologie, Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, Endocrinologie, Gastroenterologie, 

Medicină Internă, Medicina Muncii, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Ortopedie-Traumatologie, 

Hematologie, Alergologie. 
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2.6 Factori interesați și rolul acestora 

 

Nu este cazul 

3 Descrierea produselor solicitate 

 

Obiectul acordului-cadru este reprezentat de achizitia pentru o perioada de 24 luni, Unitatile PC, 

Monitoarele si kit de tastatura si mouse wireless mentionate in Anexa1. 

Cerinţele tehnice cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si ele  vor 

sta la baza întocmirii propunerii tehnice. In acest sens, oferta prezentată, care se abate de la 

prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care prin caracteristicile 

tehnice cuprinse în ofertă se asigură un nivel superior cerințelor solicitate. 

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante 

 

Produsele solicitate prin Caietul de Sarcini sunt necesare pentru derularea în condiţii bune a 

activităţilor specifice desfăşurate în clinicile , departamentele și serviciile din cadrul Spitalului Clinic 

Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași.   

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor 

 

Achiziționarea produselor (Unitatile PC, Monitoarele si kit de tastatura si mouse wireless), contribuie 

la desfășurarea în bune condiții a activității Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași. 

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor 

 

Achiziționarea produselor (Unitatile PC, Monitoarele si kit de tastatura si mouse wireless), pentru mai 

mulți beneficiari interni din cadrul diverselor departamente și servicii din cadrul Spitalului Clinic 

Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, contribuie la desfășurarea în bune condiții a activității 

acestora. 

3.4 Produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate 

 

Termenul de valabilitate al produselor : in functie de specificul fiecarui produs. 

Termenul de livrare : in termen de 5 zile calendaristice de la primirea comenzilor ferme  
intocmit si transmis de Serv. Achizitii Publice din cadrul spitalului . 

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ conform clauzelor contractuale, la magazia din 
cadrul Spitalului Sf. Spiridon Iasi  si vor fi insotite de toate documentele necesare .  

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului.  

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se consideră 
că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca 
nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare. 
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Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea prevăzută 
în propunerea tehnică, anexă la acord-cadru (sa respecte obligatiile asumate prin propunerea tehnică 
prezentată în cursul procedurii de atribuire, caracteristicile tehnice - funcţionale şi de performanţă - 
ale produselor care urmează să fie furnizate). 

 

Produsele trebuie să respecte specificaţiile tehnice şi tipul solicitat, determinate de codurile 
produselor  specificate în Caietul de Sarcini 

 

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii: 

i. Contractantul acționează în interesul Autorității Contractante pe durata furnizarii produselor, 

în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire; 

ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce 

privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.] 

 

3.4.1 Produse solicitate  

 

Conform ANEXA 1 

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a 

ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenţei informaţiilor cuprinse în ofertă cu 

specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.  

Propunerea tehnică va cuprinde cel puţin elementele mentionate in cadrul fisei de date a achizitiei, 

precum si prezentarea în detaliu cu privire la cerintele si/sau serviciile furnizate prin raportare la 

cerintele stabilite în prezentul caiet de sarcini. 

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerinţele prezentului caiet de sarcini 

va duce la respingerea ofertei ca neconformă. Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri 

nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la descalificarea 

ofertantului. De asemenea, un simplu răspuns (afirmație) de confirmare din partea operatorului 

economic cu privire la respectarea cerinţelor din caietul de sarcini, fără precizarea exactă a modalităţii 

de îndeplinire, nu va fi acceptat. În acest sens se solicită din partea ofertantilor și intră în răspunderea 

acestora prezentarea dovezilor concrete în sprijinul oricăror afirmaţii care se pot încadra în categoria 

exemplului anterior menționat. 

Operatorii economici vor oferta toate serviciile informatice prevăzute în caietul de sarcini, iar acolo 

unde este cazul, vor propune echipamente hardware sau produse software suplimentare pentru a 

îndeplini toate cerințele enunțate în caietul de sarcini. 

Specificatiile tehnice definite in cadrul prezentului caiet de sarcini corespund necesitatilor si 

exigentelor autoritatii contractante.  

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica datele tehnice prezentate de către ofertanţi. 

În cazul unor neconcordanţe sau a prezentării unor date false autoritatea contractantă are dreptul de 

a elimina oferta respectivă. Caracteristicile prezentate în propunerea tehnică şi nerealizate în 
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exploatare vor determina suportarea de către furnizor a contravalorii eventualelor daune cauzate 

autorităţii contractante  

 Transportul se va asigura de catre Furnizor pe cheltuiala sa, cu mijloacele proprii, până la 
sediile Achizitorului.  

 

 Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica datele tehnice prezentate de 
către ofertanţi. În cazul unor neconcordanţe sau a prezentării unor date false autoritatea 
contractantă are dreptul de a elimina oferta respectivă. Caracteristicile prezentate în 
propunerea tehnică şi nerealizate în exploatare vor determina suportarea de către furnizor a 
contravalorii eventualelor daune cauzate autorităţii contractante  

 

3.5 Extensibilitate/Modernizare (Upgrade) 

Nu este cazul 

3.5.1 Garantie 

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitata pentru 

fiecare produs. Perioada de garantie începe de la data acceptarii produselor. 

• Furnizorul va răspunde pentru calitatea produsului livrat în interiorul termenului de 
garanţie şi în termenul de valabilitate, achizitorul fiind în drept să solicite în interiorul acestor 
termene, înlocuirea fără costuri suplimentare pentru achizitor, a produsului necorespunzător. 

• Neconformitatea calitativă a produselor livrate şi recepţionate va putea fi constatată 
in orice moment din interiorul termenului de valabilitate al acestora şi indiferent de perioada 
de valabilitate a contractului, dacă respectiva neconformitate calitativă nu putea fi constatată 
la momentul livrarii.  

Achizitorul poate respinge lotul de produse dacă la receptia calitativa constată că 
minim 10% din produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund 
caracteristicilor tehnice solicitate.  

 

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului 

 

Termenul de livrare este cel mentionat pentru fiecare produs in parte. Un produs este considerat livrat 

cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul / echipamentul este instalat, 

functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de autoritatea contractanta. 

 

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea Contractanta pentru fiecare 

produs in parte. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile componente necesare 

punerii si mentinerii in functiune.  

 

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau 

deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită  

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, 

expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri 
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deschise. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde 

este cazul, distanta faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor 

de manipulare la punctele de tranzitare. 

Toate materialele de ambalare, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (folii 

de protectie, cutii, etc.) vor fi preluate de catre viitorul contractant dupa instalarea si testarea 

echipamentelor cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acordarii 

garantiei. 

 

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi 

asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice 

factor extern. 

 

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se consideră că l a 

luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un 

motiv de întârziere sau costuri suplimentare. 

 

Termenul de livrare este de 5 zile calendaristice , de la data primirii comenzii ferme. Un produs este 

considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul echipamentul 

este instalat, functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de autoritatea contractanta. 

 

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la Magazia Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. 

Spiridon” Iasi, b-dul. Independentei nr. 1, cod postal 700111. Fiecare produs va fi insotit de toate 

subansamblele/partile componente necesare punerii si mentinerii in functiune.  

 

Expedierea produselor este în sarcina exclusivă a furnizorului. La livrare produsele vor fi însoţite 

de certificat de garantie , certificat de conformitate si factura fiscala. 

Dacă produsele se livrează prin intermediul firmelor de curierat, la livrare, este obligatorie 

verificarea conținutului coletelor în prezența curierului, taxa aferentă serviciului de deschidere la 

livrare fiind suportată de furnizor. În toate situațiile privind returul coletelor, taxa de transport retur 

va fi suportată de furnizor. 

Preţul ofertat va cuprinde cheltuielile de transport, încărcare, descărcare, depozitare, taxe vamale, 

accize, asigurări şi alte taxe, precum şi cele de instruire şi instalare. 

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la 

temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri deschise. În 

stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, 

distanta faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de 
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manipulare la punctele de tranzitare. 

Toate materialele de ambalare, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (folii de 

protectie, cutii, etc.) vor fi preluate de catre viitorul contractant dupa instalarea si testarea 

echipamentelor cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acordarii 

garantiei. 

 

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi 

asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice 

factor extern. 

 

Destinatia de livrare este Magazia Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi, b-dul. 

Independentei nr. 1, cod postal 700111; 

 

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se consideră că a 

luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un 

motiv de întârziere sau costuri suplimentare. 

3.5.3 Instalare, punere în funcţiune şi testare 

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității 

contractante toate testele necesare  pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați. 

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru 

a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea/entitatea 

contractantă. 

3.6 Atribuțiile și responsabilitățile Părților 

 

Responsabilitățile contractantului: 

    • să furnizeze produsele în termenul menționat în ofertă, de a presta şi serviciile accesorii furnizării 

acestora; 

    • să furnizeze produsele în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini și cu oferta depusă; 

    • în interiorul termenului de garanţie şi termenului de valabilitate, să înlocuiască produsul 

necorespunzător, în cel mult 5 zile de la notificare. 

Responsabilitățile Autorității Contractante: 

    • de a efectua plata către contractant în termen: 

a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția 

bunurilor este anterioară datei primirii facturii; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepţiei bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura 

la data recepţiei ori anterior acestei date. 

    • să sesizeze contractantul asupra oricărui defect al produsului în interiorul termenului de garanţie 

şi termenului de valabilitate; 
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4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante în legătură cu produsul  

 

Documentatiile pe care Contractantul trebuie sa le livreze Autoritatii Contractante in cadrul 

contractului sunt: 

    • factura fiscală;  

    • certificat de garanție; 

    • declarație de conformitate. 

 

5 Receptia produselor 

 

Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea 

Contractanta. Receptia produselor se va realiza in mai multe etape, in functie de progresul 

contractului, respectiv: 

- Receptia cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la locatia 

indicata de Autoritatea Contractanta 

- Receptia calitativa se va realiza dupa instalare, punere in functiune si testare a produselor  și, 

dupa caz, toate defectele au fost remediate.  

 

Procesul verbal de receptie calitativa va include unul din urmatoarele rezultate: 

- Acceptat - produsul corespunde cu cerințele din caietul de sarcini, fără identificarea vreunui 

defect; 

- Acceptat cu observatii minore - presupune identificarea numai a unor defecte/deficiențe 

minore care pot fi remediate într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare; 

- Acceptat cu rezerve - presupune remedierea defectelor observate în termenul precizat în 

cadrul procesului verbal de recepție (termenul de rezolvare va fi de maxim 10 zile lucrătoare); 

- Refuzat - produsele livrate nu corespund cerințelor tehnice din caietul de sarcini. 

6 Modalitati si conditii de plata 

 

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat numarul 

contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original 

la adresa specificata de Autoritatea Contractanta. 

Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea Contractanta a procesului verbal de receptie 

calitativa, dupa livrare, instalare si punere in functiune. Procesul verbal de receptie calitativa va insoti 

factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative 

prevazute mai jos: 

1. certificatul de calitate si garantie; 

2. declaratia  de conformitate; 
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3. avizul de expeditie a produsului; 

4. procesul verbal de receptie cantitativa; 

 

Platile in favoarea Contractantului pentru operatiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate in 

perioada post garantie (ex. operatiuni de mentenanta corectiva, piese de schimb, etc) avand ca 

referinta  costul  si conditiile de plata agreate de parti in cadrul contarctului.  

 

Platile în favoarea Contractantului se vor efectua  in termen de 60 de zile de la data emiterii facturii 

fiscale in original si a tuturor documentelor justificative.  

Pretul contractului subsecvent este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a contractului. 

În situaţii excepţionale, temeinic justificate, pe perioada de îndeplinire a acordului cadru, în cazul 

apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii acordului cadru, părţile contractante au dreptul de a conveni ajustarea 

pretului in conformitate cu prevederile  Instrucţiunii nr. 2/2018 privind ajustarea preţului 

contractului de achiziţie publică/sectorială emisa de AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII 

PUBLICE, cu completarile si modificarile ulterioare. 

De asemenea, dacă pe parcursul derulării acordului cadru se vor înregistra reduceri ale preţurilor în 

legătură cu produsele ce fac obiectul acordului cadru, promitentul furnizor se obligă să notifice 

achizitorul, părţile urmând a conveni ajustarea preţului iniţial. 

 

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în 

domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile 

aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, 

prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al 

muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, Regulamentul European 679/2018. 

Referitor la neincadrarea in prevederile art. 167, litera a) din cadrul Legii 98/2016 privind achizitiile 
publice, institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate 
privind reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: 
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-
domenii/munca/securitate-si-sanatate-in-munca , Ministerul Mediului http://www.mmediu.ro/   

Conform art. 51 alin 2 din Legea nr 98/19.05.2016 privind achizitiile publice, autoritatea 
contractanta solicita operatorilor economici sa indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea 
acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de 
muncă . 

Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și 

regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune). 

Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil 

pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente 



 

12 
 

la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru 

subcontractanții săi în furnizarea produselor si realizarea operatiunilor cu titlu accesoriu prevăzute în 

Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare 

sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă 

nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau 

de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil 

precum și atât pentru furnzarea produselor cât și pentru rezultatele generate de furnizarea produselor. 

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea 

Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și 

adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative. 

În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de 

soluționare a unor astfel de situații.  

 

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligațiile 

aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, 

prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al 

muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal 

privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al 

eliminării acestora (Convenția de la Basel); 

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm 

privind POP); 

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de 

cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului 

internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale 

regionale ale sale. 
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Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; 

enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată 

limitativă:  

• Legea protectiei muncii nr. 319/2006;  

• Hotarârea de Guvern nr.238/2002;  

• Hotarârea de Guvern nr. 1425/2006. 

 

8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului 

 

Autoritatea contractantă prin reprezentantul său are dreptul de a verifica stadiul îndeplinirii 

contractului, oricând pe parcursul acestuia. 

Autoritatea Contractantă are dreptul de a notifica Contractantul, pe parcursul îndeplinirii contractului, 

asupra obligaţiilor care nu au fost respectate de către acesta în termenul specificat. 

În cazul în care livrarea se face prin curier: furnizorul își va lua toate măsurile astfel încât produsele ce 

fac obiectul contractului să fie transportate, descărcate și livrate în locația indicată în prezentul caiet 

de sarcini. În acest caz gestionarul de la Magazia Centrală va semna curierului pe documentul de livrare 

(AWB) doar pentru primirea coletelor, urmând ca verificarea conținutului acestora și stabilirea 

conformității conținutului coletului cu înscrisurile din facturi să fie făcută în 5 zile lucrătoare. 

În cazul în care se vor constata neconcordanțe între produsele facturate și cele existente în fapt în 

colete, autoritatea contractantă va notifica contractantul, urmând ca acesta să ia măsuri de remediere 

a lipsurilor sau neconformităților constatate și consemnate în procesul verbal de recepție cantitativă. 

Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, va fi transmisă în scris, 

prin mijloace electronice de comunicare. 

Orice document scris va fi înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

 

 

 

Șef birou informatică,      Întocmit, 
 An. IA Valentin Melinte    Stat. pr. Adrian Goldan 

 

 



OPERATOR ECONOMIC 
 __________________  
 (denumirea/numele) 
 

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ 
 
 
 

 Subsemnatul__________________________________________, reprezentant legal al ofertantului 

___________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne angajam ca produsele ce vor fi furnizate, 

in baza contractelor aferente procedurii de achizitie, avand ca obiect achizitia de 

__________________________________________, să respecte prevederile si cerintele cuprinse in caietul de sarcini, sa respecte 

cel puţin calitatea prevăzută în prezenta propunere tehnică, obligatiile asumate prin aceasta si anexele sale, precum si 

caracteristicile tehnice ale produselor/serviciilor  care urmează să fie furnizate/prestate.  

 
 
 
 

 
 

Data _____/_____/_____         ______________,(semnătura)  
 
 
 

 
în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________. (denumire/nume operator economic) 

 
 

 
 

Notă:  
- Formularul G (din Sectiunea Formulare) – tabel producator pentru fiecare lot.  
  Producatorul trebuie sa se regaseasca in coloana “Producator” din Propunerea tehnica si in Formularul G 
– tabel detalii producator  

 
 
 
 

 
 
 



Formular nr. 2a 
OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
 (denumirea/numele) 

ANEXA LA FORMULAR PROPUNERE TEHNICA 
 

NR 
LOT DENUMIRE LOT  

 
PRODUCATOR 

 
UM 

FORMA DE 
COMERCIA

LIZARE 

TERMEN 
VALABILITATE 

PRODUS 

TERMEN DE 
LIVRARE 

1 Monitor 27  Buc    
2 Unitate centrala pc  Buc    
3 Kit tastaura si mouse wireless  Buc    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       
       
       
       

 
      *Oferta tehnica va fi insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente: 
     1. Tabel detalii producator pentru loturile :1,2,3 . 
     4. Termen de valabilitate -  24 luni  
 
    
Data _____/_____/_____ 

 
______________,(semnătura)  
în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic) 

 
 



 
 

                           FORMULAR G 

TABEL DETALII PRODUCATOR 

                Denumire produs/grup produse :_________________________________________ 

 

Nr.crt. Informatii solicitate Raspuns 

1 Denumire producator  

2 Tara de resedinta a producatorului -Adresa postala  

3 Tara/adresa/unitatii de productie  

4 Pagina web(daca este disponibila)  

5 
State membre UE unde produsul/produsele este/sunt 
comercializat(e)  

6 

1.1.1 Sistemul Calitatii  

-Standard aplicat  

-Activitati acoperite de standard  

-Organismul de certificare  

    7 1.1.2 Declaratie sau autorizatie  

 

- Numele semnatarului  

- Pozitia in compania producatoare  

- Contact (telfon/fax/e-mail)  

 
Note : 
1. In cazul in care produsele/grupul de produse ofertate au producatori diferiti, tabelul se   va completa pentru 

fiecare producator in parte. 
2.Toate campurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Formular nr. 3 
         
 
OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
 (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA 
 
 
 

Către:     Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon”   Iasi, B-dul Independentei nr. 1  
 
                           
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..............    
(denumirea/numele ofertantului) ........................,,,,,,,,,,,,, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm................. ………pentru suma de 
..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) ........................ plătibilă in termen de 
60 zile de la data recepției cantitative si calitative a produselor livrate, la care se adaugă TVA în 
valoare de ............... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) ........ . 
2.   Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în 
graficul de timp anexat (5 zile de la momentul transmiterii comenzilor de către autoritatea 
contractantă). 
3.  Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 de zile  de la termenul-
limită de primire a Ofertelor (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de .............. 
(ziua/luna/anul) ......................., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte 
de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.   Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
5.      Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
         � depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"/"altă ofertă" 
         �   nu depunem ofertă alternativă. 
6.  Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
7.       Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 
 
 
 
 
 
 
Data _____/_____/_____ 

 
 
 
 
______________,(semnătura)  

în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________. (denumire/nume operator economic) 
 

 



                                  
OPERATORUL ECONOMIC 
      _______________          
    (denumirea/numele)                                           
                                            CENTRALIZATOR DE PREŢURI PENTRU SERVICII /PRODUSE  
           
 
 
 

 
  
Termen valabilitate oferta:  90 de zile  de la termenul-limită de primire a Ofertelor 
Termen livrare: 3  zile calendaristice de la momentul transmiterii comenzilor de către 
autoritatea contractantă 
Termen de plata 60 zile de la data recepției cantitative si calitative a produselor livrate. 
Termen de valabilitate produse- 24 luni  
 
 
Data _____/_____/_____          
    ______________,(semnătura)  
 
 
 
 
în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________. (denumire/nume operator economic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 
LOT 

Denumire lot PRODUCATOR U.M. PRET / 
UM* 

FĂRĂ 
TVA 

CANTITATE  VALOARE 
 

FĂRĂ TVA 

1 Monitor 27  Buc     

2 Unitate centrala pc  Buc    

3 Kit tastaura si mouse wireless  Buc    

       

       
       

 TOTAL      



 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

 

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 
următoarele infracţiuni: 

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, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, 
de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  

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. 

Înteleg 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: ……………………………………….. 

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).  



 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 LEGEA 98/2016 

 
 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV 
............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, sub 
sancţiunea excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din 
Legea 98/2016 , respectiv: 
-  n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit 
printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care 
respectivul operator economic este înfiinţat. 
 
     

Înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 

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: ……………………………………….. 

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

 

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 
_____________________________________________________________________,                                                                              (d
enumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică având ca obiect ................................................................................................................................ (denumirea, serviciului şi codul 
CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe 
propria răspundere că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 

  ART. 167 

    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator 
economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă 
adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 

    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru 
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu 
alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată 
în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar 
această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii 
publice, al unui contract de achiziţii 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 sancţiuni comparabile; 

    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în 
scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau 
nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii 
confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate 
care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul 
operator economic. 

    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic 
împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de 
operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta 
presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de 
reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare 
judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă. 

    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care 
afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau 
încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 



    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 
alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. 
(1). 

    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că 
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu 
procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 

    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de atribuire prezintă 
asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 

    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi 
persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură 
personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; 

    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în comun cu alţi operatori 
economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; 

    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. 

    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului 
Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu 
procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 

    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului 
de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 

    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea 
contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării 
conform destinaţiei prevăzute în contract. 

  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale 
privind falsul în declaraţii. 

  

 

Data completării: …………… 

Nume, prenume: ……………………………………….. 

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                         

_______________________ 

          (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63 

din Legea nr. 98/2016 

 Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele operatorului economic-persoana juridică), în 
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ____________________(se menţionează procedura) pentru achiziţia  de 
__________________________________(se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciul sau lucrării şi codul CPV), la data de 
________________(se  inserează data), organizată de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf Spiridon Iasi, declar pe proprie 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile 
prevăzute la  art. 58-63, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante . 

 Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea să fiu  exclus din procedura de atribuire . 

     Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei 
proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016. 

Nr.  
crt. 

Nume si prenume Funcţia deţinută în cadrul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. 
Spiridon Iasi  

1 PROF  DR. DANIEL VASILE TIMOFTE MANAGER  
2 EC. URSANU CATALIN  IONUT  DIRECTOR FIN.-CONTABIL INTERIMAR 
3 EC. MARIANA LOGHIN SEF SERV. FINANCIAR 
4 EC. CUCIUREANU CARMEN SEF BIROU CONTABILITATE 
5 EC. NECHIFOR DANIELA ANTONETA SEF SERV. ACHIZ. PUBLICE 
6 AS. MED. MAVROPOL TATIANA PETRONELA DIRECTOR INGRIJIRI INTERIMAR 
7 CONS. JURIDIC GEORGE ALEXANDRU 

COROABA 
BIROU JURIDIC 

8 CONS. JURIDIC.ADA MIHAELA  SORANESCU SEF BIROU JURIDIC 
9 EC. TUIU ADRIANA SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE 
10 ANALIST VALENTIN MELINTE SEF BIROU INFORMATICA 
11 STATISTICIAN GOLDAN ADRIAN BIROU INFORMATICA 
12 STATISTICIAN BUTOI MARIUS BIROU INFORMATICA 

 

                                                                                      

Data completării: …………… 

Nume, prenume: ……………………………………….. 

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).  
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