
NOTA JUSTIFICATIVA 
privind stabilirea cerinţelor solicitate operatorilor economici pentru particioarea la achizitia 

de servicii de instruire antreprenoriala, in cadrul proiectului 
„ACUM PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALA IN SANPETRU DE CAMPIE” 

56A din 06.09.2021 

1. Beneficiar privat: Fundatia BUCKNER

1. Titlul proiectului: ACUM PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALA IN SANPETRU DE CAMPIE”

2. Calitatea in cadrul proiectului: Partener 1

3. ID proiect: PN 4009

4. Denumirea contractului de achizitie: Achizitie de servicii de instruire antreprenoriala
(pentru 20 beneficiari ai proiectului)

5. Obiectul contractului: CPV 80530000-8 - Servicii de instruire antreprenoriala

6. Linia de finantare: proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian
Programul“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.

7. Prezenta notă justificativă detaliaza cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii

economici care pot participa la procedura de atribuire a contractului de servicii de formare

prin PROCEDURA PROPRIE, cu respectarea principiilor de la art. 2 alin (2) din legea

nr.98/2016, cu completările ulterioare

Cerintele solicitate au ca scop demonstrarea potenţialului operatorului economic de a 

îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în 

cazul în care oferta sa va fi declarata câştigătoare. 

Situaţia personală a ofertantului: 

Se solicita prezentarea de catre operatorii economici a urmatoarelor documente: 

1. Declaraţie privind eligibilitatea si neincadrarea in situatii ce pot atrage excluderea din

procedura

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 – 60 din Legea nr 98/2016 privind

achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) 



Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 

Pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, operatorii economici 
trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii, din care sa reiasa ca este legal 
constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca 
este autorizat sa presteze serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie (avand in 
vedere ca acestea se pot presta doar in conditiile in care activitatea este autorizata de 
institutiile competente).  
 

In acest sens, operatorii vor depune urmatoarele documente: 

1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului - în original/copie 

legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.  

Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita 
stabilita pentru depunerea ofertelor. Prin certificatul constatator ofertantul va dovedi că are 
dreptul licit (cod CAEN relevant autorizat) pentru serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri. 
Certificatul constatator va fi utilizat și pentru a dovedi respectarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.  
 
2. Autorizaţie sanitară/aviz sanitar emisă de Ministerul Sănătăţii prin Direcţiile din subordinea 
sa (Autoritatea Sanitar Veterinară, Autoritatea de Sanătate Publică) cu privire la funcţionarea 
spaţiului de producţie şi depozitare alimente, pentru locaţiile autorizate – copie legalizata/copie 
lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, precum si orice alte autorizatii prevazute de lege 
necesare pentru prestarea in conditiile legii a serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri. 
 
În cazul depunerii unei oferte în asociere/cu subcontractanti, fiecare asociat/subcontractant are 

obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei pentru partea din contract pe care o realizează. 

 

Informatii privind eventuali subcontractanti sau asociati: 

1. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția 

să o subcontracteze: Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care 

urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși. 

 

In cazul in care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/tilor pentru îndeplinirea 

contractului de furnizare ce face obiectul prezentei proceduri, se va prezenta acordul/acordurile 

de subcontractare – conform modelului de formular din documentatia de atribuire, sectiunea 

Formulare. La încheierea acordului cadru, ofertantului câștigător i se va solicita prezentarea 

contractului/telor de subcontractare. 

 

2. Informații privind participarea la procedura de achiziție împreună cu alți operatori 

economici  



Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le realizeze 

în cadrul asocierii și datele de recunoaștere ale asociaților propuși. 

 

In cazul unei asocieri, ofertantul va prezenta acordul de asociere – conform modelului de 

formular din documentatia de atribuire, sectiunea Formulare. Mai mulți operatori economici au 

dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o ofertă comună, fără a fi obligați să își legalizeze 

din punct de vedere formal asocierea. La încheierea acordului cadru, ofertantului câștigător i se 

va solicita prezentarea contractului de asociere. 

 
Data:  06.09.2021 
 
Intocmit, 
Specialist in achizitii 
Pacurar Aurelian 

Aprobat,  
Presedinte, 
Dacian Moldovan 

 


