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Proiect: PN4049 

Nr. Contract: CF nr.6/27.05.2021/N 

Linia de finanțare: Granturi SEE și Norvegiene 2014 – 2021/  

Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor 

“Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului  populației vulnerabile la 

servicii socio-medico-educaționale de calitate”, cod PN 4049, Contract de finanțare nr. 

6/27.05.2021 

     

                                                                             

 

 

 

NR.   29    /20.01.2023 
 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/ ANUNȚ DE PARTICIPARE 

LA PROCEDURA PROPRIE  - ANEXA 2 

Servicii medicale de screening si diagnostic in specialitatile cardiologie si boli interne in 

sistem de telemedicina 

Cod CPV 85100000-0 Servicii de sănătate 

 

 

 

1. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

Adresa poștală: FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMISOARA, adresa: C.D.Loga, nr.7, 

Municipiul Timisoara,  județul Timis, telefon/fax: 0724810147, E-MAIL: office@fft.ro,  cod fiscal 

18296309, reprezentată prin Dl.  Pavel Cristian  – Președinte 

 

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Serviciile solicitate în Caietul de Sarcini sunt destinate realizării de : 

Servicii medicale de screening si diagnostic in specialitatile CARDIOLOGIE SI BOLI 

INTERNE in sistem de telemedicina includ: 

o Consult clinic de cardiologie/boli interne+ EKG  

o Echografia abdomniala  

o Echografie cardiaca   

 

 Consultatie de specialitate on line, ofera in timp real expertiza medicului specialist,  

(cardiologie, boli interne) in conexiune cu echipa medicala mobila ( medic rezident + 

echipamente specifice de screening si investigatii) 

 Consultatiile de specialitate si investigatiile paraclinice se realizeaza de persoane cu drept 

de practica medicala si competente in specialitatile respective 

 Consultatia medicala in sistem de telemedicina se finalizeaza cu diagnostic, recomandari de 

tratament medicamentos, recomandarea unor investigatii suplimentare pentru edificarea 

diagnosticului, recomandari privind reducerea factorilor de risc- din partea medicului 

specialist 
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 Informatiile rezultate in urma consultului sunt documentate de medicul specialist in:  

buletin echografic, scrisoare medicala, reteta + schema de tratament 

 Serviciile medicale de specialitate sunt realizate de un furnizor acreditat de servicii 

medicale 

 

Locatiile de unde urmeaza sa fie selectați pacienții sunt cele cinci UAT-uri partenere în proiect 

respectiv FAGET, MARGINA, BUZIAS. PERIAM SI TOPOLOVATU MARE iar selecția va fi 

făcută de echipele locale și vor fi comunicate prestatorului ulterior semnarii contractului de prestari 

servicii. 

 

 

Desfasurare : 01. Martie -31 August 2023  

 

 

Arie de prestare a serviciilor :  

FAGET, MARGINA, BUZIAS. PERIAM SI TOPOLOVATU MARE 

 

Numar de Servicii medicale de screening si diagnostic : 500 buc 
 

 

VALOAREA ESTIMATA este: valoare totală 53550,00 lei    

 

NOTA: Avand in vedere prevederile art 292, alin1 din Cod fiscal conform carora ,,Următoarele 

operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă: 

a) spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de unităţi 

autorizate pentru astfel de activităţi, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, 

centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale, centre de 

îngrijire medicală şi de diagnostic, baze de tratament şi recuperare, staţii de salvare şi alte unităţi 

autorizate să desfăşoare astfel de activităţi….’’ 

mentionam faptul ca la valoarea estimata nu se adauga TVA  

 

3. ALEGEREA ȘI JUSTIFICAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

3.1. Alegerea procedurii de atribuire 

Procedura de atrubuire selectata este – procedura proprie Anexa 2, conform art. 111, alin 

(1) din OUG 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in 

domeniul achizitiilor publice si art. 68, alin.1 lit.h) si art. 2 alin. 2) din Legea 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, serviciile medicale fiind cuprinse in Anexa 2. 

3.2. Justificarea privind decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi 

 În conformitate cu prevederile art.141 alin. (3) din legea nr. 98/2016 si ale art.9 alin. (3) lit. 

f) din H.G. nr.395/2016 autoritatea contractantă a decis să nu atribuie acordul cadru pe loturi. 

Autoritatea contractantă nu aplică în cadrul procedurii de atribuire împărţirea pe loturi, 

raportat la obiectul contractului de prestari servicii, drept pentru care apreciază că este imperios 

necesar ca operatorul economic care va fi desemnat câştigător să îşi asume responsabilitatea bunei 
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implementări a derulării contractului, atat din punct de vedere al serviciilor reprezentand 

consultațiile.  

In cazul în care la procedura proprie, prezenta, organizata conform anuntului de 

participare/invitatiei de participare nu a fost depusă nicio oferta de participare, in conformitate cu 

prevederile art. 104, alin.1 lit. ,,a’’ din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice actualizata,  se 

va organiza procedura de achizitie prin procedura ,, proprie – anexa 2”, conform prevederilor legale 

invocate anterior.   

 

- COD CPV  85100000-0 Servicii de sănătate 

 

4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

  Criteriul de atribuire – preţul cel mai scăzut în conformitate cu prevederile art. 187 alin (3) 

lit.d) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.  

 

Criteriul de atribuire utilizat este „PREŢUL CEL MAI SCĂZUT", în conformitate cu 

prevederile legale aplicabile și pentru obținerea unor rezultate mai relevante ale screening-ului. 

Factorii de evaluare și modalitatea de acordare a punctajului se regăsesc în caietul de sarcini. 

5. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

5.1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului 

1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art. 165-167 din Legea nr.  98/2016  

privind achizitiile publice; 

2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice; 

3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.   98/2016 

privind achizitiile publice; 

4. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: Declarație privind neîncadrarea 

în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 

5.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

1. Operatorii economici, tertii sustinatori, subcontractantii (daca este cazul) castigatori trebuie să 

dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că 

operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a 

constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul 

acordului-cadru/contractului. 

2. Certificatul unic de inregistrare pt ofertantul castigator 

3. Serviciile medicale de specialitate sunt realizate de un furnizor acreditat de servicii medicale 

 

5.3 Capacitatea tehnică și /sau profesională 

1. Să detina un spațiu în cadrul centrului cu conexiune de internet fixa de mare viteză unde vom 

putea instala stația fixă din cadrul echipamentului customizat de telemedicină. 

2. Să fie autorizati si acreditati conform normelor legale in vigoare 

3. Sa prezinte disponibilitatea pentru un program de lucru flexibil in colaborare cu echipele mobile 
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din cadrul proiectului. 

 

 

6. TERMEN LIMITĂ PRIMIRE OFERTE: 20.02.2023, ora 12:00 

 DATA LIMITĂ PENTRU SOLICITAREA CLARIFICĂRILOR: 10.02.2023, ora 12:00 

7. DATA LIMITA DE RASPUNS LA CLARIFICARI DIN PARTEA AUTORITATII 

CONTRACTANTA: 14.02.2023, ora 10:00 

8. Limba de redactare a ofertei: limba română. 

9. Preţul:  va fi exprimat în lei, fără TVA. 

10. Nu se acceptă oferte alternative. 

11. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitatea a ofertei este de 120 de zile de 

la termenul limita de primire a ofertelor. 

 

12. INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

13.1. Operatorii economici trebuie să depună ofertă până la data de 20.02.2023, ora 12:00, oferta 

va fi transmisa in plic la adresa Timisoara, str C.D.Loga nr 7. 

Oferta va conține toate documentele solicitate, si anume documentele de calificare, propunerea 

tehnica si propunerea financiara (formulare, declaratii, etc)   

Toate documentele transmise se vor fi semnate olograf, stampilate si scanate  

Autoritatea contractantă va selecta ofertele care respectă toate cerințele solicitate în caietul de 

sarcini. 

13.2. Persoana contact informații suplimentare: Antonie Luisa, tel 0724 810 147, adresa e-mail 

luisa.antonie@gmail.com 

 

Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim 

anticipat! 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE                                                                           Achiziții Publice 

                  Pavel Cristian                                                                                 Antonie Luisa 
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FORMULARUL 1 
  

PRESTATOR ............................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….………………………… 

CUI/CIF ...................................................................................... 

       

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul,.. .................................................................... cu sediul în............................................, 

în calitate de ofertant la procedura de achiziție publică – procedura proprie  simplificata având ca 

obiect ……………………………………… la data de ............................., organizată de 

FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMISOARA, declar pe proprie răspundere în numele ofertantului, 

sub sancțiunea falsului în decarații, că: 

Nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 

general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din 

Legea nr. 98/2016.  

Nu ma aflu în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 

respectiv:  

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

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

activității;  

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

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

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

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

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

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

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

concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 

contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

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

criteriilor de calificare şi selecție;  

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

obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii 

de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de 

atribuire. 

Subsemnatul ..................................................declar că informațiile furnizate sunt complete şi 

corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

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

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Data:................... 

 

Semnatura ………………….    

 

about:blank
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FORMULARUL 1 

 

PRESTATOR ...................................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….…………………………. 

CUI/CIF ...................................................................................... 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

Subsemnatul, ...................................................................în calitate de ofertant la procedura de 

achiziție publică – procedura proprie simplificata având ca obiect 

……………………………………….organizată de FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMISOARA la 

data de ......................................  în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea 

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

următoarele: 

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

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

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

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

ofertelor; 

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

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

Direcției Naționale de Probațiune; 

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

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

afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de 

evaluare;  

   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului 

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

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

află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Direcției Naționale de 

Probațiune, implicate în procedura de atribuire;  

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

persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 

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

cadrul Direcției Naționale de Probațiune și care sunt implicate în procedura de atribuire.  

 Subsemnatul ............................................ declar că voi informa imediat autoritatea 

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul 

derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi 

desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

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

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

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

 Subsemnatul/a, ................................................autorizez prin prezenta orice instituţie, 

societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 

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

 

Data:................... 

Semnatura …………………. 
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Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lista persoanelor  care dețin funcție de decizie în cadrul autorității contractante 

 în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

c

r

t

. 

Nume si prenume 
Funcţia deţinută în cadrul 

FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMISOARA 

1 
Antonie Magnolia Elena 

Luisa  
Expert achiziții publice 

2 Pavel Cristian Președinte 

3 Bencec Claudia Camelia Coordonator Judetean 

5 Zarie Mihaela Elena  Responsabil financiar 
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FORMULARUL 3 
 

PRESTATOR ....................................................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….………………………… 

CUI/CIF ...................................................................................... 

   

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016) 
 

 Subsemnatul,........................................................................................... în calitate de ofertant la 

procedura de achiziție publică – procedura proprie  simplificata având ca obiect 

…………………………………organizată de FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMISOARA,declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte 

publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

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

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 

pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18
1 

-18
5 

din Legea nr. 

78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale 

a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

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

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

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

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

republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 

535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale 

a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

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

care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

Europene din 27 noiembrie 1995. 

 

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

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

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

obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

 

Subsemnatul ………………………………..declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă pe perioada valabilității ofertei. 

 

Data:................... 

Semnatura …………………. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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FORMULARUL 4 

 

 

PRESTATOR .......................................................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….………… 

CUI/CIF ...................................................................................... 

  

                           

                  

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU  

SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI 

 

 

Subsemnatul……………………..(numele şi prenumele in clar ale persoanei 

autorizate)................,reprezentant legal /împuternicit al........................................(denumirea/numele 

ofertantului)..................., declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din 

caietul de sarcini. 

De asemenea menționez că sunt de acord cu prevederile Contractului prezentate în 

documentatie. 

 

 

 

Data completării         Operator economic, 

.................................      (semnătură autorizată şi stampila) 
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FORMULARUL 5 

 

         

PRESTATOR.......................................................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….………………………… 

CUI/CIF ...................................................................................... 

  

                           

                   

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR 

REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII 

 

 Subsemnatul, reprezentant legal/împuternicit al 

……………………………………….... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 

economic), declar pe propria răspundere că mă angajez să prestam pe parcursul îndeplinirii 

contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție 

a muncii care sunt în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de de 

obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, in conformitate cu 

dispozitiile art. 51 din Legea nr. 98/2016, reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si 

al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia 

nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste 

domenii, care vor fi respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica.  

Data completării: ………………… 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 
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FORMULARUL 6 

 

 

PRESTATOR................................................................................................................. 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….………………………… 

CUI/CIF ......................................................................................................................... 

  

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR IN ZILELE DE WEKEEND 

 

 

 

 

 

 

 

 Subsemnatul………………………………reprezentant legal/ împuternicit al 

……………………………………….... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 

economic), declar pe propria răspundere că mă angajez să prestam serviciile și în zilele 

de sambata aferente unei luni calendaristice.  

 

 

 

Data completării         Operator economic, 

.................................       (semnătură autorizată şi 

stampila) 
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FORMULARUL 7 

 

ACORD DE ASOCIERE (daca este cazul) 

în vederea participării la procedura de incheiere a contractului de achizitie publica 

 

 

Conform ____________________________________________________________. 

                            (încadrarea legala) 

Noi, părţi semnatare:   S.C. _______________________ 

 S.C. _______________________ 

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achizitie publica  “_______________ 

_____________________________________________________________”. 

                                                                 (denumire obiect contract) 

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun: 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________ 

Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica 

comun: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei: 

- liderul asociaţiei S.C. __________________________ preia responsabilitatea şi primeşte 

instrucţiuni de la achizitor în folosul partenerilor de asociere. 

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor 

convenite de comun acord. 

Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 

- încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere; 

- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a 

fiecărei părţi pana la data încetării asociaţiei. 

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziţie publica preluate de fiecare 

asociat pentru execuţie obiectivului supus procedurii de achizitie: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Liderul asociaţiei: S.C. ______________________ 

Alte clauze: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_ 

Data completării: ________________  

  

              Liderul asociaţiei 

 ……………………. 

      (denumirea) 

           L.S. 

           Asociat A,                        Asociat B,                               

……………………… ………………………  
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Notă: 

- se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte categoriile de 

lucrări care se presteaza de fiecare asociat sau părţile fizice din obiect, precum şi valoarea ce revine 

fiecărui asociat. 

- Acordul de asociere trebuie sa stipuleze raspunderea individuala si raspunderea solidara in 

raport cu Autoritatea Contractanta in desfasurarea activitatilor care fac obiectul contractului de 

achizitie publica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

FORMULARUL 8 

 

 

 

PRESTATOR.......................................................................................................................... 

FORMA DE ORGANIZARE: …………………………….…………………………. 

CUI/CIF ...................................................................................... 

 

 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA  

 

 

Catre,  

FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMISOARA, 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul dr.......................... reprezentant 

al ofertantului.........................................ne oferim ca, in conformitate cu prevederile 

si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire  sa prestam serviciile de analize 

medicale dupa cum urmeaza: 

o  

 

 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa livram 

prestam serviciile  conform ofertei tehnico-financiare. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 de zile de la data 

limita de depunere a ofertelor,  respectiv pana la data de .................................................... si 

(ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte 

de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna 

cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 

castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 

     |X|   nu depunem oferta alternativa. 

           

 

 

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

Semnatura autorizata 

 

 

 

 

Nr. crt. Denumire 
Pret 

 

1 Consult clinic de cardiologie/boli interne+ EKG     ..............lei/consult 

2 Echografia abdomniala ................lei/consult 

3 Echografie cardiaca   ................lei/consult 
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FORMULARUL 9 

 

 

 
OPERATOR ECONOMIC  

  ____________________       

  (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

           Subsemnatul/a (nume, prenume), _______________________________________ născut(ă) în 

localitatea_______________ , județul_______________, la data de _______, fiul(fiica) lui _______ şi al(a) _______, cu 

domiciliul în localitatea ____________________, județul ___________, strada ___________________, nr. ____, bloc 

___, sc. ___, et. ___, ap.____, posesor al CI/BI/pașaport, seria ______, nr. _________, eliberat de _________, la data 

de  _______________, CNP ______________________, în  calitate  de  reprezentant/ împuternicit al 

SC…………………………………SRL/SA,  participant la procedura de achizitie publica – procedura proprie, declar pe 

propria răspundere că  am  luat cunoştinţă  de  prevederile  legale  referitoare  la protecţia datelor  cu  caracter  

personal*   şi   îmi   exprim   acordul cu privire la prelucrarea  datelor  cu caracter  personal  ce  îmi  aparțin   în   

activitatea de derulare a procedurilor de achiziție publică realizate de Fundatia Filantropia Timisoara. 

Totodată, îmi exprim acordul, ca datele cu caracter personal ce îmi aparțin să se transmită unor terți în 

legătură cu procesul de achiziție publică (aplicație on-line de derulare a procedurilor de achiziție publică, unități 

bancare, instituții publice, centrale sau locale, cu atribuții de aplicare a legii, etc.). 

(*Date cu caracter  personal, respectiv: numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie, sexul, 

data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de 

înmatriculare, numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mail, 

profesie, loc de muncă, formare profesională –diplome - studii, situaţie familială, situaţie militară, situaţie economică şi 

financiară, salariul, date privind bunurile deţinute, date bancare, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului 

de identitate/paşaportului, date biometrice (amprenta digitală), date privind sănătatea, date referitoare la săvârşirea de 

infracţiuni, condamnări penale/măsuri de siguranţă, referitoare la sancţiuni disciplinare, contravenţionale, date privind 

cazierul judiciar etc..). 

 

Data completării:_________________ 

 

Nume, prenume, 

_________________ 

(semnatura ) 

 

Nota: se solicita atat reprezentantului/împuternicitului ofertantului asociat,  al subcontractantului cat si al tertului 

sustinator.  
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FORMULARUL 10 
  

OPERATOR ECONOMIC  

  ____________________                       

  (denumirea/numele) 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa SC …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 
…………………………….. (adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF ………, 
atribut fiscal …….....,reprezentată legal prin……………………… (numele şi prenumele reprezentantului legal), în calitate 
de ………………………………. (funcția reprezentantului legal),  
Împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat 
cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, 
având funcţia / calitatea de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achizitie publica – 
procedura proprie, pentru încheierea contractului furnizare și a contractelor subsecvente având ca obiect furnizarea de 
„Servicii de sanatate”, organizată de Fundatia Filantropia Timisoara.  
           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze olograf si/sau electronic pentru și în numele subscrisei toate actele şi documentele care emană de la 

subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură; 

2. Să semneze electronic cu semnătura electronică proprie bazată pe un certificat calificat pentru și în numele subscrisei 

toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură; 

3. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze olograf și/sau electronic toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

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

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

6. Să semneze acordrile cadru și contractul/ele subsecvente. 

 (mandatul acordat persoanei împuternicite va fi personalizat prin eliminarea/adaugarea altor drepturi si obligatii dintre cele 

prevazute de la punctul 1 la 6 ) 

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

toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

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

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

referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 

 

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

Nume și prenume reprezentant legal ............................................ 

Functie reprezentant legal........................................... 

Semnatură olografă reprezentant legal.................................. 

Specimenul de semnătură  al  persoanei împuternicite                     ________________________ 

 

 

Notă: Împuternicirea va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic (care are această calitate 
conform Certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului)  
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FORMULARUL 11 
 

OPERATOR ECONOMIC  

  ____________________       

  (denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII GENERALE  

 

1. Denumire: _________________ 

2. Codul unic de inregistrare: _________________ 

3. Adresa sediului social: _________________ 

4. Telefon fix / mobil: _________________ 

    Fax: _________________ 

    E-mail: _________________ 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: _________________ 

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare: ___________________________________ 

(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de 

funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

7. Puncte de lucru (dacă este cazul) : 

1._______________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor: _________________ 

9. Cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani: 

               Anul Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei 

2021  

2020  

2019  

Media anuală a cifrei de 

afaceri globală: 

 

 

 

10. Contul IBAN nr._________________________________ deschis la banca________________ 

11. Contul IBAN nr._________________________________ deschis la Trezoreria ____________. 

Data completării:_________________ 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  
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FORMULARUL 12 

 

OPERATOR ECONOMIC  

  ____________________       

  (denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII DESPRE ASOCIERE(daca este cazul) 

 

 

Titlul contractului: ............................. 

 

 

 Subsemnatul,……………………(nume, prenume),  reprezentant imputernicit al...................................................., 

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) , în calitate de ofertant la procedura de cerere de ofertă 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in 

acte publice, ca informaţiile de mai jos sunt reale.  

 

Denumirea liderului ……………………. 

 

Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, (dacă este cazul) 

Adresa sediului …………………………………. 

Telefon ……….. Fax …………. E-mail ………….. 

 

Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere 

a) ………………… 

b) …………………… 

c) ………………. 

      Etc.……………….. 

 

 

 

Operator economic,       Data completării: 

___________________      _________________ 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 
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FORMULARUL  13 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante                 

nr._________data___________ora_____ 

  

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Ca urmare a anunţului de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de achizitie 

publica – procedura proprie pentru atribuirea acordurilor cadru de furnizare „Servicii de sanatate”  

 

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă  transmitem alăturat 

urmatoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în 

cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul conţinând:  

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

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

 

Ofertant, 

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

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 


