
Denumire beneficiar: Comuna Păuşeşti

Nr. 7245 din 14.11.2022

Aprobat,
Comun^tPăuşeşti 

PRIMAR 
Cătălin AVAN

w ANUNŢ DE PARTldtPARE
PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ PROPRIE ACHIZIŢIE SERVICII DE CATERING

pentru Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 
structura Şcolii Gimnaziala Păuşeşti - Otăsău, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea

1* AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA PĂUŞEŞTI, sediul: Sat Păuşeşti, str. 
Principală, nr.81, localitatea Păuşeşti, judeţul Vâlcea, tel/fax: 0250774060, e-mail:
păusesti .otasau@vl.e-adm.ro. pagina web: www.comunapausesti-otasau.ro

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedură simplificată - procedură proprie, finalizată prin 
încheierea unui contract de achiziţie publică. '

Pioceduia simplificată proprie se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziţionate sunt 
cuprinse în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, fapt ce atrage aplicarea 
prevederilor art. 68 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, iar contractul de achiziţie are o valoarea 
estimată tară TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) şi mai 
mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016.

Având în vedere prevederile Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 6190/2022 pentru 
modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.369/2022 privind aprobarea listei 
umtatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor si a unitatilor-pilot in care se 
implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari si sumele 
alocate pentru finanţarea programului in anul şcolar 2022-2023, în care este inclusă Şcoala Gimnazială 
Păuşeşti - Otăsău şi a prevederilor Hotărârii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Păuşeşti 
- Otăsău, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea, nr.25 din 14.11.2022, privind stabilirea condiţiilor de 
desfăşurare a programului pilot în cadrul Şcolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău, desfăşurarea procedurii 
de achiziţie se efectuează potrivit legislaţiei în vigoare: Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, HG 
395/2016, Legea nr 101/2016, astfel că procedura de atribuire a contractului este Procedura simplificată 
proprie aprobată prin P.O. CFC_AP_09 nr. 2580 din 25.03.2022 şi a pragurilor valorice cu valoarea 
estimată fără TVA mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) şi mai mare decât pragul 
prevăzut la art. 7 alin. (5) din Lege, respectiv intervalul de la 270.120 lei până la 3.636.150 lei.

Pioceduia proprie se va desfăşura conform Normele privind procedura proprie aprobate 
Pnn Procedura operaţională proprie P.O. CFC_AP 09 nr. 2580 din 25.03.2022, pentru 
contractele de achiziţie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si 
alte servicii specifice, prevăzute in anexa nr. 2, pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii proprii

1

mailto:otasau@vl.e-adm.ro
http://www.comunapausesti-otasau.ro


de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect servicii sociale, servicii de învăţământ, 
servicii de sănătate, servicii culturale, servicii hoteliere şi restaurante, prestări de servicii pentru 
comunitate, servicii poştale şi servicii diverse şi alte servicii specifice.

3. TIP CONTRACT: Contract de servicii, prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectului: 
Programul -pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii si elevii din 350 de unitati de 
invatamant preuniversitar de stat

4. DENUMIRE SERVICII: Prestări servicii de catering -  cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering 
pentru scoli (Rev.2), din Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

5. CANTITATE DE SERVICII:

Caracteristici Cantităţi
P re ţ/po rţie  (lei cu TV A ) 15

N um ăr porţii 21 .205

N um ăr z ile  ac tiv ita te  d idactică 112

To ta l va loa re  es tim a tă /z i (le i cu TV A) 2.850

T o ta l va loa re  es tim a te  con trac t (lei cu TV A ) 318.075

6. VALOARE ESTIMATĂ: 318.075,00 lei cu TVA.

7. SURSA DE FINANŢARE: Bugetul local cu finanţare de la Bugetul de stat conform Ordinul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 6190/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului 
educaţiei nr. 5.369/2022 privind aprobarea listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 
municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport 
alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022
2023.

8. ACTUALIZARE PREŢ CONTRACT: Preţul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea 
preţului contractului. Actualizarea poate avea loc doar în condiţiile modificărilor de natură legislativă 
şi doar în condiţiile modificărilor aduse contractului de finanţare.

9. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 90 zile

10. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport 
calitate-preţ.

11. ADMITEREA SAU INTERZICEAREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se acceptă 
oferte alternative.

12. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE: Ofertanţii trebuie să respecte termene prevăzute în 
prezentul anunţ şi să îndeplinească formalităţile de participare la prezenta procedură proprie. Aceştia 
trebuie să prezinte documente pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, ce se 
regăsesc în documentaţia de atribuire ataşată acestui anunţ de participare, respectiv caietul de 
sarcini, proiectul de contract, formulare şi modele de documente.
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Ofertantul trebuie sa fie furnizor autorizat, conform legislaţiei în vigoare, pentru prestarea serviciilor 
m cauză. Ofertanţii nu trebuie să fie în conflict de interese sau într-una din situaţiile prevăzute la art. 
164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

a) Avan Cătălin - Primar comuna Păuşeşti
b) Goran Gheorghe -  Viceprimar comuna Păuşeşti
c) Păloiu Daniela - secretar general comuna Păuşeşti;
d) Toabeş Constantin -  Iulian -  administrator public
e) Bobîlcă Dan -  inspector
f) Chiţoiu Ana -  María - consilier achiziţii publice;
g) Bugiu Gheorghe -  Consilier Local
h) Bâzâc Dumitru -  Consilier Local
i) Ciuculescu Iordan -  Consilier Local
j) Deaconu Vasile -  Consilier Local
k) Diaconescu Nicolae -  Consilier Local
l) Fota Nicolae -  Cristian -  Consilier Local
m) Găinuşe Emil -  Consilier Local
n) Mateescu Olimpia -  Elena -  Consilier Local
o) Nedelcu Constantin - Claudiu -  Consilier Local
p) Toabeş Gheorghe - Consilier Local

Modalitatea piin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: completarea declaraţiilor privind 
neîncadiarea în aceste situaţii, precum şi prezentarea documentelor justificative la solicitarea 
achizitorului, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizare ofertelor.

13. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în contul prestatorului.

14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Sat Păuşeşti, str. Principală, nr.81, localitatea 
Păuşeşti, judeţul Vâlcea - Registratura.

15. CLARIFICĂRI: solicitările de clarificări formulate de către operatorii economici se vor depune 
piin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail: pausesti otasau@vl.e-adm.ro iar răspunsul la 
clarificări se va publica pe site-ul propriu www.comunapausesti-otasau.ro. Data limită de depunere 
solicitări de clarificări: 18.11.2022 ora 16:00. Autoritatea contractantă va răspunde consolidat la toate 
solicitările de clarificări primite, până la data de 21.11.2022, ora 16:00.

16. ANUNŢUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE DEPUNERE A OFERTELOR: în
cazul în care va fi necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, noul teremen va fi publicat 
pe site-ul propriu www.comunapausesti-otasau.ro .

17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: română

18. DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE: este publicata pe site-ul propriu www.comunapausesti- 
otasau.io. catalogul electronic SICAP la secţiunea Publicitate Anunţuri şi la sediul primăriei Comuna 
Păuşeşti, la Sat Păuşeşti, str. Principală, nr.81, localitatea Păuşeşti, judeţul Vâlcea -  Compartiment 
financiar contabilitate şi achiziţii publice.
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19. DATA ŞI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 24.11.2022, ora 12:00, şi la 
sediul primăriei Comuna Păuşeşti, la Sat Păuşeşti, str. Principală, nr.81, localitatea Păuşeşti, judeţul 
Vâlcea - Registratura

Ofertele vor fi depuse în plic sigilat cu adresă de înaintare, în vederea înregistrării acestora.

20. DATA ŞI ORA DESCHIDERII OFERTELOR: 24.11.2022, ora 14:00 , la sediul primăriei 
Comuna Păuşeşti, la Sat Păuşeşti, str. Principală, nr.81, localitatea Păuşeşti, judeţul Vâlcea - 
Registratura

Ataşăm alaturat documentaţia de atribuire compusă din caietul de sarcini, proiectul de contract, 
formulare şi modele de documente.

Consilier achiziţii publice, 
Chiţoiu Ana - Maria
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PRIMĂRIA COMUNEI PĂUŞEŞTI

=== PĂUŞEŞTI, STRADA PRINCIPALĂ, NR.81 =  

Nr. 7244 din 14.11.2022

privind achiziţia de servicii de caterig pentru Programul-pilot de acordare 
a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău, judeţul

Vâlcea



DETALIEREA SPECIFICAŢIILOR TEHNICE CERINŢE MINIME OBLIGATORII 

CAPITOLUL I. - INFORMAŢII GENERALE

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din Documenţatia de atribuire şi constituie 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora ofertantul participant la procedură îşi va elabora oferta sa, în 
vederea atribuirii contractului de achiziţii publice având ca obiect prestarea serviciilor de catering în 
cadrul: Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din structura 
Şcolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea

Având în vedeie prevederile O.U.G. nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului- 
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii si elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale 
Păuşeşti - Otăsău, coroborat cu prevederile Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 6190/2022 
pentru modificarea anexei la Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 5369/2022 privind 
aprobarea listei unitatilor/subdiviziunilor administrativ -teritoriale ale municipiilor si a unitatilor-pilot 
in care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari 
si sumele alocate pentru finanţarea programului in anul şcolar 2022-2023 şi a prevederilor Hotărârii 
Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău, comuna Păuşeşti judeţul Vâlcea, 
ni.25 din 14.11.2022, privind stabilirea condiţiilor de desfăşurare a programului pilot în cadrul Şcolii 
Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău, desfăşurarea procedurii de achiziţie se efectuează potrivit legislaţiei în 
vigoare: Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, HG 395/2016, Legea nr 101/2016, astfel că 
procedura de atribuire a contractului este Procedura simplificată proprie aprobată prin P.O. 
CFC_AP_09 nr. 2580 din 25.03.2022 şi a pragurilor valorice cu valoarea estimată fără TVA mai 
mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) şi mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) 
din Lege, respectiv intervalul de la 270.120 lei până la 3.636.150 lei.

CAPITOLUL II - CONDIŢII ŞI CERINŢE GENERALE

2.1. Descrierea serviciului de catering- CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli

Prestatoiul tiebuie să asigure zilnic/săptamanal pregătirea, prepararea şi livrarea hranei pentru 
un număr de 190 beneficiari ai sistemului de învăţământ din structura Şcolii Gimnaziale Păuşeşti - 
Otăsău, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea, în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit prin normele de 
hrana prevăzute de legislaţia în vigoare respectiv H.G. nr. 1.152 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2022 privind 
apiobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii si 
elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, a Ordinului ministrului sănătăţii publice 
ni. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a 
principiilor care stau la baza unei alimentaţii sanatoase pentru copii si adolescent şi a altor 
reglementări privind sănătatea publică ce fac obiectul serviciilor.

Atribuirea contractului se va face cu respectarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană ce va 
fi stabilit prin contractul de servicii catering dar nu mai mult de 15 lei cu TVA inclus . Sumele 
ofertate vor include o defalcare a costurilor, per porţie, pe următoarele categorii:



a) materie prima;
b) prepararea hranei;
c) distribuţie.
în cadrul procesului de selecţie vor fi preferate şi considerate că îndeplinesc criteriul 

privind cel mai bun raport calitate-pret acele oferte care aloca cel puţin 40% din suma 
disponibilă per beneficiar pentru achiziţia materiei prime.

Porţiile vor fi pregătite şi preparate de către ofertant în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit 
prin normele de hrana prevăzute de legislaţia în vigoare şi a principiilor care stau la baza unei 
alimentaţii sănătoase şi vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor 
cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 si (CE) nr. 
1.925/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Directivei 87/250/CEE a 
Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 
2000/13/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE si 2008/5/CE ale 
Comisiei si a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

Livrările meniurilor de tip masa caldă, vor avea loc astfel:

1. Raportat la numărul de beneficiar/zi/an datorită calendarului şcolar 2022-2023,
acesta are următoarele particularităţi:

Caracteristici Cantităţi
Preţ/porţie (lei cu TVA) 15
Număr porţii 21.205
Număr zile activitate didactică 112
Total valoare estimată/zi (lei cu TVA) 2.850
Total valoare estimate contract (lei cu TVA) 318.075

în perioada ultimului modul, respectiv în perioada 09.06.2023-16.06.2023, numărul se 
diminuează cu 15 elevi (clasa a VlII-a)

2. Structurat pe module de învăţământ, structura anului şcolar 2022-2023, este 
următoarea:

- 14 zile;
- 16 zile;
- 15 zile;
- 23 zile;
- 12 zile;
- 22 zile;
- 10 zile, din care:
Clasa a VlII-a -  5 zile;

Decembrie 2022 
Ianuarie 2023 
Februarie 2023 
Martie 2023 
Aprilie 2023 
Mai 2023 
Iunie 2023

Total zile de cursuri = 112 zile



3. Structurat pe nivelul de vârstă, situaţia se prezintă astfel:
3 - 6 am = 50  preşcolari (41 preşcolari şi 9 clasa pregătitoare-clasa 0);

1 preşcolar prezintă declaraţie şi adeverinţă privind intoleranţa la căpşuni.

7-10 ani = 58 elevi ( 4 clasa pregătitoare şi 54 clasele I-IV);
2 elevi prezintă declaraţie şi adeverinţă privind intoleranţă la lapte şi derivate 

din lapte (unt, smântână, caşcaval, brânzeturi).

1-14 ani

15-19 ani

= 81 elevi (3 clasa a IV şi 78 clasele V-VIII)
1 elev prezintă declaraţie şi adeverinţă privind intoleranţa la gluten
= 1 elevi (clasa a VIII)

Total -  190 beneficiari masa caldă.

Ofertantul va preciza în oferta financiară numărul de porţii livrate gratuit, respectiv câte o 
porţie pentru fiecare zi, ce se va constitui zilnic, pentru o perioada de 48 ore de la livrare, drept probă 
de mâncare.

Ofertantul are obligaţia de a livra hrana după cum urmează:
- ora 11:30 Grădiniţa Barcanele, comuna Păuşeşti, sat Barcanele;
- ora 11:40 Şcoala Păuşeşti, comuna Păuşeşti, satul Păuşeşti - Otăsău;
- ora 11:55 Şcoala Şerbăneşti, comuna Păuşeşti, satul Buzdugan.

Nota: Beneficiarul îşi rezerva dreptul de a modifica orarul de servire a hranei, cu obligaţia de 
a anunţa prestatorul cu 48 de ore înainte de data de livrare.

Acest program va putea fi modificat şi adaptat, în mod corespunzător, în funcţie de 
necesităţile şi la cerinţa motivată a beneficiarului. Programul va fi anuntat în scris la începutul 
activităţii şi, ori de cate ori el va suferi modificări, pe parcursul derulării contractului.

Comanda pentru numărul de porţii ce vor trebui preparate si servite beneficiarilor se va 
transmite prestatorului zilnic, până la orele 08:15; va conţine numărul de porţii pentru fiecare regim 
alimentar (normal/dieta medicală), în cazul în care acesta se impune, pe baza Listelor zilnice de 
prezenţă a preşcolarilor şi elevilor din structura Şcolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău, comuna 
Păuşeşti, judeţul Vâlcea .

In funcţie de modificările intervenite în frecventa persoanelor beneficiare ale serviciului de 
catering, autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua numărul de porţii, 
Iară modificarea preţului unitar şi fără vreo notificare prealabilă, ci numai prin precizările cu privire 
la numărul de beneficiari cuprinse în comanda lansată către prestator.

Livrările voi putea începe odata cu încheierea contractului conform comunicărilor primite de 
la beneficiar, conform cu prevederile caietului de sarcini, anexă la contract.

2.2. Particularitati ale meniurilor solicitate de autoritatea contractantă, beneficiară a 
serviciului de catering:

Meniurile de tip masa caldă se vor livra conform cerinţelor prevăzute în anexele la Ordinul 
ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate



preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sanatoase pentru copii si 
adolescent şi al prevederilor cuprinse în H.G. nr. 1.152 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2022 plivind aptobaiea 
continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii si elevii din 350 
de unitati de invatamant preuniversitar de stat.

Unităţile care produc, prepara, transporta si distribuie alimente in cadrul acestui program sunt 
supuse controalelor sanitar-veterinare si pentru siguranţa alimentelor oficiale, efectuate de către 
personalul de specialitate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare si pentru siguranţa alimentelor 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
2017/625 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale 
si alte activitati oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele si furajele, a 
normelor privind sanatatea si bunăstarea animalelor, sanatatea plantelor si produsele de protecţie a 
plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 
1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 si (UE) 
2016/2.031 ale Parlamentului European si ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 si (CE) 
nr. 1.099/2009 ale Consiliului si a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE si 
2008/120/CE ale Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 si (CE) nr. 882/2004 
ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE si 97/78/CE ale Consiliului si a Deciziei 92/438/CEE 
a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale).

Normele minime obligatorii care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru 
preşcolari şi elevi

1. Nu se adauga aditivi alimentari, conservanti sau orice alt tip de potentiatori de arome 
şi gust în cazul mâncărurilor calde, preparate la nivelul cantinelor din incinta unităţilor de învăţământ 
sau la nivelul unităţilor de tip catering şi care urmează a fi servite preşcolarilor şi elevilor; de 
asemenea, produsele de origine animală sau nonanimală din care se prepară aceste mâncăruri nu 
trebuie să conţină aditivi sau alte substanţe acceptate peste limitele stabilite de legislaţia în vigoare.

2. Uleiul necesar preparării se utilizează o singură dată, fiind un ulei de calitate 
superioară.

3. Ceapa pregătită în prima fază a etapei de gătire nu se prăjeşte, ci se înăbuşă cu apă.
4. Sarea ¡odată utilizată nu trebuie să conţină antiaglomeranţi sau orice alt aditiv.
5. Evitarea asocierii alimentelor din aceeaşi grupă la felurile de mâncare servite, de 

exemplu, la masa de prânz nu se vor servi felul 1 şi felul 2 preponderente cu glucide - cereale, ca de 
exemplu, supă cu găluşti şi friptură cu garnitură din paste făinoase, ci din legume.

6. Evitarea mâncărurilor care solicită un efort digestiv puternic sau care au efect excitant 
ori a căror combinaţie produce efecte digestive nefavorabile, cum ar fi iahnie de fasole cu iaurt sau cu 
compot.

7. Nu se vor permite mâncărurile precum tocături prăjite. Ouăle se recomanda a fi servite 
ca omletă la cuptor şi nu ca ochiuri româneşti sau prăjite.

8. Se recomandă îmbogăţirea raţiei în vitamine şi săruri minerale prin folosire de salate 
din crudităţi şi adăugare de legume-frunze în supe şi ciorbe.



A Interdicţia folosirii cremelor cu ouă şi frişcă, a maionezelor, indiferent de anotimp,
precum şi a oualor fierte, nesecţionate după fierbere.

10. Mancarea livrată trebuie gătită în dimineaţa zilei în care se serveşte, păstrându-se în 
condiţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi în condiţii igienico-sanitare si la 
temperaturi corespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare.

11. Unităţile de învăţământ în care se desfăşoară programul-pilot au obligativitatea de a 
păstră 48 de ore probe din alimentele servite copiilor, conform legislaţiei în vigoare

NOTA: ’
Variante orientative de meniu care includ sugestiile Institutului National de Sănătate

Publică:
1. ciorbă de legume;
2. supă de pui cu legume;
3. ciorbă de văcuţă cu legume;
4. legume cu piept de pui la grătar;
5. mâncare de mazăre cu piept de pui;
6. pilaf cu legume şi ficăţei de pui;
7. piure de morcov cu grătar de pui;
8. piure de cartofi cu piept de curcan;
9. mâncare de varză dulce cu friptură la cuptor;
10. ghiveci de legume cu pui;
11. orez cu legume şi pui la tavă;
12. sufleu de broccoli cu brânză;
13. cartofi gratinaţi cu piept de pui la grătar;
14. tocană de legume cu orez brun;
15. piure de cartofi cu sfecla şi chifiteluţe de legume;
16. omletă cu legume - ardei, ciuperci, ceapă verde şi brânză telemea;
17. sufleu de conopidă, broccoli şi brânză la cuptor;
18. dovlecel umplut cu brânză la cuptor;
19. ciuperci la cuptor umplute cu brânză, pentru copiii cu vârstă mai mare de 7 ani;
20. macaroane cu brânză;
21. cartofi franţuzeşti, la cuptor, cu brânză şi ou;
22. quinoa cu legume;
23. un fruct întreg, exclusiv căpşuni.

Meniul va conţine în mod obligatoriu o chiflă de 100 g.
Meniurile astfel alcătuite se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare privind o 

alimentaţie sănătoasă, incluzând alimentele cuprinse în cadrul acestor reglementări, cu respectarea 
limitelor privind cantităţile şi conţinutul acestora;

De asemenea se va ţine cont şi de alimentele de sezon pentru a se asigura un aport alimentar 
ce va conţine necesarul zilnic de calorii, substanţe nutritive şi elemente minerale pentru copii şi 
adolescenţi.

CAPITOLUL III - CERINŢE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE CATERING



3.1. Motive de excludere:

Ofertanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 
98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare.

3.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Ofertantul trebuie să prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului de 
pe lânăa tribunalul teritorial. Informaţiile cuprinse în certificatele constatatoare trebuie să fie 
reale/actuale la data prezentării şi să rezulte ca obiectul contractului are corespondent în codul CAEN 
din Certificatul constatator.

3.3. Capacitatea tehnică şi profesională

Ofertantul participant trebuie să respecte particularităţile solicitate de beneficiarul serviciului 
de catering prevăzute în caietul de sarcini şi graficul de prestare al acestui serviciu:

Prestatorul trebuie să asigure, în lipsa unor produse prevăzute în meniurile săptămânale, alte 
produse prin substituire, numai în cazuri excepţionale şi cu aprobarea prealabilă a beneficiarului, la 
echivalentul valoric şi nutriţional celor înlocuite;

Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a livra hrana - numărul de porţii zilnice/săptămânale 
la ora solicitată.

Prestatorul trebuie să prezinte lista personalului calificat şi documentele de calificare pentru 
aceştia (diplome, certificate, CV, etc.) prin care să demonstreze capacitatea profesională a 
personalului;

Prestatorul va prezenta lista dotărilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, instalaţiilor, 
etc.

3.4. Modul de prezentare a ofertei

3.4.1. Cerinţe pentru Propunerea tehnică

1. Se vor propune variante de meniu, care să respecte toate cerinţele prevăzute în prezentul caiet 
de sarcini şi în legislaţia aplicată;

Ofertantul va indica în oferta tehnică 10 tipuri de meniu diferite.
în cazuri specifice, Achizitorul poate solicita adaptarea meniurilor la eventuale afecţiuni, boli 

şi/sau indicaţii medicale ale unor beneficiari, atunci când este cazul;
La întocmirea meniurilor, se va ţine cont de următorii factori:

- realizarea unui raport optim între principiile alimentare de bază (proteine, lipide, glucide,
etc.);

- anotimpul în care se distribuie meniurile;
- varietate, atât prin felul produselor, cât şi prin tehnologia culinară;
- fiecare meniu ofertat va cuprinde carne de peşte, pui, vită sau porc.



- fiecare meniu va conţine la partea de desert de preferat un fruct cu o greutate de minim lOOg
(mere, pere, caise, etc, exclusiv căpşuni.)

Fiecaie meniu ofertat va indica şi enumera ingredientele şi menţionarea gramajelor utilizate la 
categoriile principale de alimente (carne, legume, cereale, etc.)

De asemenea în realizarea meniurilor se va ţine cont de prevederile Ordinului ministerului 
sănătăţii nr. 1563/2008 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Listei alimentelor 
nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase 
pentru copii şi adolescent şi a anexelor la acesta.

Se voi avea în vedere în mod special prevederile din Anexa 1 privind alimentele 
nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor.



ANEXA Nr. 1
LISTA

alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor
)Nr.
iert.

i----

Alimente nerecomandate Limita de la care alimentele 
devin nerecomandate

Exemple de categorii de alimente care 
prin conţinut sau formă de prezentare pot 
fi nerecomandate

1. Alimente cu continui 
mare de 
zaharuri*

Peste 15 g zaharuri/lOOg 
produs

- prăjituri
- bomboane
- acadele
- alte produse similare

2.

r..... -

Alimente cu conţinut 
mare de grăsimi

Peste 20 g grăsimi/100 g 
produs, din care, cumulativ:
- grăsimi saturate peste 5 
g/100 g produs
- acizi graşi trans peste 1 
g/100 g produs

- hamburgeri
- pizza
- produse de tip patiserie
- cartofi prăjiţi
- alte alimente preparate prin prăjire
- maioneze, margarină
- brânză topită, brânzeturi tartinabile cu 
conţinut de grăsime peste 20%
- mezeluri grase
- alte produse similare

3. Alimente cu conţinut 
mare de sare

Peste 1,5 g sare/100 g produs 
(sau peste 0,6 g sodiu/100 g 
produs)

- chipsuri
- biscuiţi săraţi
- covrigei săraţi
- sticksuri sărate
- snacksuri
- alune sărate
- seminţe sărate
- brânzeturi sărate
- alte produse similare

4.

f—"—""

Băuturi răcoritoare** - orice tip de băuturi răcoritoare, cu 
excepţia apei potabile îmbuteliate sau a 
apei minerale îmbuteliate

5. Alimente cu continui 
ridicat de calorii pe 
unitatea de vânzare

Peste 300 kcal pe unitatea de 
vânzare

- orice tip de aliment care, prin conţinut, 
aduce un aport de calorii de peste 300 
kcal pe unitate de vânzare

6. Alimente
neambalate***

- alimente vrac
- sandwichuri neambalate

7. Alimente
neetichetate****

- alimente care nu respectă prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 
orivind etichetarea alimentelor, cu 
modificările şi completările ulterioare

* Fac excepţie fructele şi legumele proaspete.



** în incinta şcolilor se va vinde numai apă potabilă sau minerală îmbuteliată, pentru a crea 
copiilor deprinderea de a o bea.

*** Se exceptează bananele şi citricele.
**** Pentru crearea unor deprinderi nutriţionale sanogene se recomandă etichetarea 

nutriţională.

2. Se va face o prezentare a modalităţii de livrare, termenul de livrare de la data primirii 
comenzii, modul de respectare a legislaţiei sanitar-veterinare, modul de organizare şi de alocare a 
resurselor disponibile;
3. Se va prezenta modul de efectuare al transportului hranei la locaţia Şcolii Gimnaziale Păuşeşti 
- Otăsău;

Masa caldă se distribuie sub formă ambalată, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 
condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
4. Declaraţie pe proprie răspundere referitoare la respectarea obligaţiilor privind condiţiile de 
muncă şi securitatea muncii ;
5. Declaraţie pe proprie răspundere referitoare la respectarea obligaţiilor privind condiţiile de 
Mediu ;
6. Se vor prezenta măsuri de reducere a riscurilor care pot apărea pe parcursul desfăşurării 
prezentului contract de achiziţie publică. Riscurile ce pot aparea, se referă la:
a) Riscuri de îmbolnăvire a participanţilor la activităţi (beneficiarii direcţi);
b) Riscul de furnizare de servicii incomplete, neconforme;
c) Neîncadrarea în termenele impuse de contract;

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu TVA, va fi fermă pe toată perioada de derulare a 
contractului.

Valoarea totală a ofertei nu trebuie să depăşească valoarea totală estimată a contractului de 
achiziţie publică, respectiv de 318.075,00 lei cu TVA inclus.

Având în vedere că în alcătuirea preţului nu se cunosc categoriile de TVA ce compun preţul, 
această valoare este cu TVA inclus.(TVA-ul pentru alimente, servicii de restaurant, salarii şi 
transport ce fac obiectul alcătuirii preţului, este diferit, proporţia acestuia putând avea valori diferite 
de la caz la caz)

Oferta financiara se compune din preţul unitar ofertat de fiecare operator economic x 
cantitatea maximă aferentă contractului.

Denumire Cantitate
(număr

meniuri)

Preţ /UM Valoare fără 
TVA

TVA
(diferenţiat)

Valoare cu 
TVA

0 1 2 3 4 5
(1x2) (3x %TVA) (3+4)

Materie primă
Preparare
Distribuţie

TOTAL



Având în vedere prevederile art.3 alin.(5) din OUG nr. 105/2022, criteriul privind cel mai 
bun raport calitate-pret se aplică pentru acele oferte care aloca cel puţin 40% din suma disponibilă 
per beneficiar pentru achiziţia materiei prime.

Ofertanţii au obligaţia să introducă o defalcare a costurilor, per beneficiar, pe următoarele 
categorii:

a) materie primă, minim 40%;
b) prepararea hranei;
c) distribuţie.(ambalat+transport)

Ofertele se vor diferenţia astfel după următorul criteriu:
Costul cu materia primă de minim 40%/beneficiar

Valoarea ofertei conţine toate cheltuielile legate de achiziţionare produse, transport, 
ambalare, livrare, etc.
Oferta financiară se va întocmi conform formularului - formular de ofertă financiară .

3.4.2. Documente de calificare 

Se vor prezenta:
1. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice;
2. Declaraţia pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese definit de art. 59 şi 60 din 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
3. Actul constitutiv;
4. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al administraţiei 

teritoriale de pe raza căreia operatorul economic are sediul social privind plata la bugetul general 
consolidat - formulare tip emise de organismele competente, din care sa reiasă că nu are datorii 
restante la momentul depunerii acestora;

5. Certificate de atestare a plăţii impozitelor şi taxelor locale eliberate de autoritatea publică 
locală/autorităţile publice locale în circumscripţia căreia/cărora are sediul social, sediile secundare, 
precum şi punctul/punctele de lucru pentru care exista obligaţii de plata şi/sau alte active impozabile 
din care să reiasă că nu are datorii restante la momentul depunerii acestora;

6. Autorizaţia de funcţionare a firmei, emisă de organele competente valabilă la data depunerii
ofertei; *

7. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în termen de valabilitate;
8. Dovada înregistrării sanitar -  veterinare de pe teritorul ţării a producătorului ce va livra masa 

caldă;
9. Dovada autorizării/înregistrării sanitar-veterinare a unităţilor din care se livrează masa caldă;
10. Dovada autorizării/înregistrării sanitar-veterinare a mijloacelor auto speciale cu care se 

efectuează transportul mâncării către unităţile şcolare.

Criteriul de atribuire este " cel mai bun raport calitate-pret "
a) materie primă, minim 40%;
b) prepararea hranei;



c) distribuţie.(ambalat+transport).
Evaluarea ofertelor:
Factori de evaluare
1. Factor de evaluare nr.l - Preţul total al ofertei (cu TVA inclus) - punctaj acordat 80 puncte; 

formula de calcul: P(n) se calculează proporţional astfel: P(n) = (Preţ minim ofertat/Preţ n) xpunctaj 
maxim alocat.

Pentru cel mai scăzut dintre preţuri se acordă punctajul maxim acordat
2. Factor de evaluare nr.2 - Conţinutul materiei prime din cadrul ofertei - punctaj acordat 20 

puncte. Nu se acceptă oferte cu mai puţin de 40% din costul total al ofertei/porţie/beneficiar
Formula de calcul: pentru oferte cu un procent de 40% se acordă 0 puncte, pentru oferte cu 

procent cuprins între 41-50% din costul total ofertat, se acordă 10 puncte, pentru oferte peste 51% din 
costul total ofertat se acordă 20 puncte.

Nu se acceptă oferte ia care costul cu materia primă se situează sub pragul de 40% din 
valoarea totală cu TVA ofertată 

Notă:
în cazul ofertelor cu punctaj egal, se va lua în considerare oferta cu cel mai mare punctaj 

obţinut la procentul privind costul cu materiile prime, dacă şi în acest caz nu se poate departaja oferta 
câştigătoare, datorată egalităţii de costuri, se va solicita depunerea unei noi oferte financiare 
operatorilor economici aflaţi în aceeaşi situaţie, într-un termen de maxim 24 ore de la comunicare.

Oferta care va fi declarată câştigătoare, trebuie să îndeplinească în totalitate cerinţele din 
documentaţia de atribuire.

3.5. Cerinţe specifice privind alimentele:
Hrana trebuie livrată în cantităţi şi conţinut caloric stabilit prin normele de hrană în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.
Porţiile vor fi pregătite şi preparate de către contractant în cantităţile şi conţinutul caloric 

stabilit prin normele de hrană prevăzute de legislaţia în vigoare şi cu respectarea Ordinului nr. 
1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a 
principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, Legea nr. 
123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, alte reglementări 
specifice privind siguranţa alimentelor.

Aporturile energetice recomandate pentru un individ sunt definite drept canitatea de energie 
necesară pentru menţinerea stării de sănătate pentru efectuarea diferitelor activităţi fizice şi pentru a 
compensa consumul de energie.

Toate produsele vor respecta prevederile legale în vigoare privind siguranţa alimentelor.
- proteine ( carne, brânză, lapte, oua şi proteine vegetale );
- lipide (grăsimi); - glucide (dulciuri, fructe, cereale, legume).
se vor respecta următorii parametrii definiţi în Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei 
alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 
alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi:



ANEXA Nr. 2

PRINCIPIILE
care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi

1. Caracteristici în alimentaţia copilului
a) Nevoile nutriţionale ale copiilor diferă în funcţie de vârstă.
b) Un copil creşte în salturi, ceea ce se reflectă prin nevoi energetice diferite.
c) Apoitul alimentar este adecvat dacă asigură o creştere staturală şi ponderală normală, evidenţiată 

prin compararea parametrilor creşterii cu curbele standard.

2. Principii în alimentaţia copilului
Alimentaţia sănătoasă pentru copilul mai mare de 24 de luni implica respectarea unor principii de 

bază, şi anume:
a) asigurarea unei diversităţi alimentare, ceea ce înseamnă consumul pe parcursul unei zile de 

alimente din toate grupele şi subgrupele alimentare
b) asigurarea unei proporţionalităţi între grupele şi subgrupele alimentare, adică un aport mai mare 

de fructe, legume, cereale integrale, lapte şi produse lactate, comparativ cu alimentele cu un conţinut 
crescut de grăsimi şi adaos de zahar

c) consumul moderat al unor produse alimentare, adica alegerea unor alimente cu un aport scăzut 
de grăsimi saturate (unt, untură, carne grasa) şi de zahăr adăugat

3. Reguli generale privind alimentaţia copiilor în creşe, unităţi de invatamant sau alte tipuri 
de colectivităţi

1. Conducerile creşelor, unităţilor de învăţământ sau ale oricăror alte tipuri de colectivităţi de copii 
şi tineii vor asigura o alimentaţie colectivă adaptatp vârstei şi stării de sănătate, specificului activităţii 
şi anotimpului.

2. Meniurile vor asigura un aport caloric şi nutritiv în conformitate cu recomandăarile cuprinse în 
anexele nr. 3 si 4, proporţional cu timpul petrecut de copil în colectivitate.

De exemplu, pentru un program şcolar de 6 ore, se recomandă o gustare care să asigure 10% din 
raţia energetică zilnică.

3. In alcătuirea meniului unui copil de peste 2 ani se va utiliza piramida alimentară, cuprinsa în 
anexa nr. 5.

a) Piiamida alimentara este alcătuită din grupe de alimente cu o repartiţie a cantităţii recomandate a 
fi consumate sub denumirea de porţie nutritivă.

b) O porţie nutritivă este recomandarea cantitativă a unui aliment exprimată în grame sau folosind 
ca unitate de măsura ceaşca.

c) In cadiul piramidei alimentare, numărul de porţii nutritive dintr-o anumita grupă se stabileşte în 
funcţie de necesarul de calorii al copilului, care la rândul său depinde de vârstă, sex, dezvoltarea 
corporală şi gradul de activitate.



4. Se va evita asocierea alimentelor din aceeaşi grupă la felurile de mâncare servite (de exemplu, la 
micul dejun nu se va servi ceai cu pâine cu gem, ci cu preparate din carne sau cu derivate lactate; în 
schimb, se poate folosi lapte cu pâine cu gem sau cu biscuiţi; la masa de prânz nu se vor servi felurile 
1 si 2 preponderent cu glucide din cereale, de exemplu, supa cu găluşte şi friptură cu garnitură din 
paste făinoase, ci din legume).

5. Se vor evita la cină mâncărurile care solicită un efort digestiv puternic sau care au efect excitant 
ori a căror combinaţie produce efecte digestive nefavorabile (de exemplu, iahnie de fasole cu iaurt 
sau cu compot).

6. Mâncărurile gen tocături sunt acceptate numai dacă sunt prelucrate termic prin fierbere sau la 
cuptor. Ouăle se recomandă a fi servite ca omletă la cuptor şi nu ca ochiuri româneşti sau ptăjite.

7. Meniul va fi îmbogăţit cu vitamine şi săruri minerale prin folosire de salate din crudităţi şi 
adăugare de legume-frunze în supe şi ciorbe.

8. Se interzice folosirea cremelor cu ouă şi frişcă, a maionezelor, indiferent de anotimp.

4. Alimentaţia copilului preşcolar trebuie să respecte următoarele reguli:
a) Alimentaţia trebuie să cuprindă o varietate largă de alimente din grupele de bază: pâine, cereale, 

orez şi paste făinoase, vegetale, fructe, lapte, brânză şi iaurt, carne, pui, peşte şi ouă.
b) Masa trebuie să se servească înainte de a-i fi foarte foame copilului, de a fi obosit sau iritat.
c) Trebuie să se ofere câteva variante de alimente la alegere şi cel puţin un aliment favorit.
d) Pentru asigurarea raţiei zilnice de nutrienţi, mesele principale vor fi completate cu gustări 

formate din cereale cu lapte, sandwichuri, fructe, sucuri de fructe, iaurt simplu sau iaurt cu fructe, 
brânză cu conţinut scăzut de sare şi grăsimi.

e) Alimentele din meniu pot să aibă consistenţă şi culori diferite, în vederea stimulării poftei de 
mâncare.

f) Cantitatea de mâncare trebuie să fie adecvată vârstei copilului; o modalitate practică de stabilire a 
cantităţii de mâncare la copilul mic, în lipsa tabelelor şi a graficelor, este de a-i servi o lingură din 
fiecare grup alimentar pentru fiecare an de vârstă al copilului.

g) Masa trebuie să se încheie când copilul s-a săturat, devine neliniştit sau nu manifestă interes.
5. Alimentaţia copilului şcolar trebuie să respecte cu precădere următoarele reguli:
a) să asigure un necesar de calorii şi micronutrienţi conform vârstei şi ritmului de creştere;
b) să asigure un aport corespunzător de proteine/zi, prin consumul de carne, ouă, produse lactate, 

dar şi din surse vegetale incluzând fasolea, lintea, produse din soia,
c) să asigure un aport de fier de 8-15 mg de fier/zi, prin consumul de carne de vacă, pasăre şi porc, 

legumele - inclusiv fasole şi alune, cerealele integrale sau fortifiate, vegetale cu frunze verzi;
d) gustarea sa fie formată din fructe, lapte şi produse lactate cu un conţinut scăzut de grăsime;
e) să asigure o hidratare corespunzătoare vârstei.



ANEXA Nr. 3
NECESARUL ZILNIC DE CALORII

substanţe nutritive şi elemente minerale pentru eonii si a d o le scen ţi

i i r T ~
A. Nee 

adolesc
esarul zilnic de a  
enţi

ïlorii şi substanţe nutritive pentru copii si

Copii Adoles cenţi
Băieţi Fete

1-3
ani

4-6 ani 7-10
ani

11-14
ani

15-19
ani

11-14
ani

15-19
ani

Calorii (kcal)
necesar mediu 1300 1800 2400 3100 3500 2600 2800
variaţii posibile in funcţie 
de caracteristicile 
grupului

900-1800 1300
2300

1700
3300

2200
3700

3000
3900

1800
3000

2000
3000

Proteine totale
necesar mediu 44-51g 61-70g 82-94g 106

121g
120
137g

89
101g

96-109g

variaţii posibile in 
funcţie de nivelul 
caloric

31-70 g 44-90 g 58-129 g 75-144
g

102
152 g

61-117
g

68-117
g

% din cantitatea 
proteinelor totale

14-16% 14-16% 14-16% 14
16%

14
16%

14
16%

14-16%

Proteine animale
necesar mediu 31-36 g 40-46 g 49-56 g 52-55

g
60

69 g
49-55

g
48-54 g

variaţii posibile in funcţie 
de nivelul caloric

22-49 g 29-59
g

35-77 g 41-79
g

51-76
g

34-64
g

34-59
g

% din cantitatea 
proteinelor totale

70% 65% 60% 55% 50% 55% 50%

Proteine vegetale
necesar mediu 13-15 g 21-24 g 33-38 g 54-66

g
60-69
g

40-46
g

48-55 g

variaţii posibile in funcţie 
de nivelul caloric

9-21 g 15-31 g 23-52 g 34-65
g

51-76
g

25-55 g 34-58 g

% din cantitatea 
proteinelor totale

30% 65% 40% 45% 50% 45% 50%

Lipide totale
necesar mediu 49-60 g 58-68 g 65-77 g 83-100

g
94
113 g

70-84 g

_

75-90 g



variaţii posibile in 
funcţie de nivelul 
caloric

34-77 g 42-87 g 46-106 g 71-119
g

81
126 g

49-87 g 54-97 g

% din valoarea calorica 35-40% 30
35%

25-30% 25
30%

25
30%

25
30%

25-30%

Lipide animale
necesar mediu 37-45 g 44-51 g 49-58 g 58-70

g

60-79
g

50-59 g 53-63 g

variaţii posibile in funcţie 
de nivelul caloric

26-58 g 32-65 g 35-80 g 50-83
g

57-88
g

37-68 g 38-68 g

% din cantitatea lipidelor 
totale

75% 75% 75% 70% 70% 70% 70%

Lipide vegetale
necesar mediu 12-15 g 14-17 g 16-19 g 25-30

g

28-47
g

20-25 g 22-27 g

variaţii posibile in funcţie 
de nivelul caloric

8-19 g 10-22 g 11-26 g 21-36
g

24-38
g

11-29
g

16-29 g

% din cantitatea lipidelor 
totale

25% 25% 25% 30% 30% 30% 30%

Glucide
necesar mediu 143-168 g 220-240

g

322-351
g

416
454 g

470
521 g

349
380 g

376-410
g

variaţii posibile in funcţie 
de nivelul caloric

100-222 g 174-309
g

228-483
g

295
541 g

402
571 g

241
439 g

268-439
g

% din valoarea calorica 45-53% 50
55%

55-60% 55
60%

55
60%

55-60% 55-60%

B. Necesarul zilnic de elemente minerale pentru copii şi adolescenţi

Grupa de 
vârstă

Elemente minerale

Calciu Fosfor Magneziu Fier Zinc Iod
- m g - -mg- -mg- -mg- -mg- -mg-

Copii

0-12 luni 800 400 70 7 4 40

1-3 ani 900 400 125 8 7 60

4-6 ani 900 500 180 9 9 80

7-9 ani 1.100 700 220 10 10 100



10-12 ani 1.200 800 270 12 12 120

Băieţi

13-15 ani 1.200 1.000 330 13 14 140

16-19 ani 1.300 1.100 360 16 15 150

Fete

13-15 ani 1.100 900 310 15 14 130

16-19 ani 1.200 1.000 310 18 14 140



ANEXA Nr. 4

ECHIVALENTELE ALIMENTARE, 
necesarul estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente pentru 
alcătuit ea dietei la copii şi adolescenţi, datele orientative privind 
valoarea calorică a alimentelor şi caracteristicile nutriţionale ale 

grupelor alimentare utilizate pentru alcătuirea meniurilor la copii şi 
adolescenţi (cantităti comerciale bruto)

Alt. 1. - Pentru aprecierea cantitatilor de alimente consumate în medie pe zi de un copil, se va 
tealiza un calcul pe baza toilor de alimente scoase din magazie zilnic, pe o perioadă de 10 zile 
lucrătoare (în două săptămâni consecutive) în lunile februarie, mai şi octombrie. Cantităţile din 
grupele de alimente cumulate pe cele 10 zile se vor împărţi la numărul total de consumatori din cele 
10 zile, obţinându-se raţia medie pe copil, care se va compara cu raţiile recomandate din tabelul nr. 1 
Necesarul estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente pentru alcătuirea dietei la copii si 

adolescenţi". ’
Alt. 2. - Conţinutul alimentelor în calorii şi în anumite substanţe nutritive (proteine, lipide şi 

glucide) se va stabili prin calcul, folosindu-se tabele de compoziţia alimentelor, rezultatele obţinute 
comparandu-se cu necesarul zilnic consemnat în anexa nr. 3 "Necesarul zilnic de calorii, substanţe 
nutritive şi elemente minerale pentru copii şi adolescenţi".

Alt. 3. - Se permite depăşirea raţiilor recomandate cu până la 20% la lapte şi produse lactate, carne 
şi pieparate din carne, peste, legume şi fructe. La copiii anteprescolari şi preşcolari nu se recomandă 
untura, ca grăsime animala, ci numai untul sau smantana.

Art. 4. - In creşele cu orar de zi şi în grădiniţele cu orar prelungit raţiile realizate trebuie să 
tepiezinte 75-80% din raţiile recomandate în tabelul nr. 1 "Necesarul estimativ zilnic al diferitelor 
grupe de alimente pentru alcătuirea dietei la copii şi adolescenţi".

Art. 5. - Pentru calcularea meniurilor se vor folosi următoarele echivalente alimentare:
a) 100 ml lapte concentrat (condensat) = 250 ml lapte proaspăt;
b) 100 g lapte praf integral = 800 ml lapte proaspăt;
c) 100 g caşcaval = 700 ml lapte proaspăt;
d) 100 g branza telemea de vaca = 550 ml lapte proaspăt;
e) 100 g branza telemea de oi = 450 ml lapte proaspăt;
f) 100 g branza proaspata de vaca = 400 ml lapte proaspăt;
g) 100 g cas = la fel ca la branza telemea;
h) 100 g mezeluri = 125 g carne;
i) 100 g specialităţi din carne (şunca de Praga, muşchi file, muşchi ţigănesc, ceafa, pastrama etc.) —

135 g carne; ‘
j) 100 g smantana = 40 g unt;
k) 100 g pâine neagra = 71 g faina;
l) 100 g pâine semialba (intermediara) = 73 g faina;
m) 100 g pâine alba = 76 g faina;
n) 100 g paste făinoase (inclusiv biscuiţi fara crema) = 100 g faina;
o) 100 g malai, orez, gris = 100 g faina;
p) 100 g compot = 15 g zahar;
q) 100 g dulceaţa = 70 g zahar;
r) 100 g gem, peltea, marmelada = 40 g zahar;
s) 100 g nectar de fructe = 30 g zahar;



t) 100 g sirop de fructe concentrat = 60 g zahar;
u) 100 g bomboane = 90 g zahar;
v) 100 g miere = 80 g zahar;
w) 100 g ciocolata = 50 g zahar si 30 g grăsime vegetala;
x) 100 g bulion sau pasta de roşii = 600 g pătlăgele roşii (tomate);
y) 100 g suc de roşii = 135 g tomate;
z) 100 g varza acra = 130 g varza cruda; 
aa) 100 g muraturi = 125 g legume crude;
bb) 100 g fructe deshidratate, afumate, uscate = 400 g fructe crude; 
cc) 100 g morcovi deshidrataţi =1.700 g morcovi cruzi; 
dd) 100 g conserve de legume = 100 g legume crude.

Tabelul nr. 1
Necesarul estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente 

pentru alcătuirea dietei la copii şi adolescenţi

Copii A do lescenţi

G rupa de a lim ente (g) 1-3 ani 4-6 ani 7-10 ani Băieţi Fete

11-14 ani 15-19 ani 11-14 ani 15-19 ani

1 2 3 4 5 6 7

Lapte si produse lactate 700 700 800 750 700 700 700

(in ech iva len t lapte)
C arne si preparate din carne 60 85 110 190 230 170 190

(in ech iva len t carne)
Peste si preparate din peste 0 15 25 35 35 30 30

(in ech iva lent peste)
Oua (g) 30 35 40 50 50 50 50

G răsim i
- total 25 32 40 50 55 35 40

- anim ale 15 20 25 30 30 20 20

- vegeta le 10 12 15 20 25 15 20

Produse cerea liere 90 160 230 380 460 330 360

(in ech iva lent fa ina)
Cartofi 110 150 180 200 230 180 200

A lte  legum e 210 220 230 350 380 290 310

Legum inoase uscate 0 5 5 10 15 7 7

Fructe 100 130 150 180 200 180 180
Zahar si produse zaharoase 35 45 50 70 80 55 55



Tabelul nr. 2
Valoarea calorica a alimentelor

Valoare
calorica

kcal/100 g Alimente

Minima Sub 5 Apa, apa minerala, ceai neindulcit, supe clare
Scăzută 5-60 Fructe: mere, căpşuni, caise, piersici, prune, cireşe, vişine, pepene,

portocale, mandarine, grepfrut, mango, ananas
Legume, fasole verde, varza, conopida, morcovi, pătrunjel, castraveţi,
usturoi, ceapa, salata,ciuperci, spanac, sparanghel, brocoli
Lapte degresat, branza proaspata de vaca

Moderata 60-120 Fructe: pere, struguri, banane, fructe uscate, fructe glasate
Legume: porumb, mazare, soia, fasole boabe, cartofi fierti/copti
Carne slaba, pui
Ou, branza telemea, peste
Cereale simple, pâine
Lapte integral, iaurt integral, iaurt cu fructe cu conţinut redus de grăsime 
Crescută 120-300 îngheţata, iaurt gras, smantana, caşcaval, branza topita, 
carne grasa, salam, carnati, paste cu sos, biscuiţi, prăjituri, cereale 
imbogatite, muşii, sosuri

Foarte crescută Peste 300 Plăcintă cu carne, cartofi prăjiţi, pui/peste/carne prajit/prajita, hamburger, 
pizza, dulciuri (prăjituri cu crema, ciocolata, bomboane), margarina, unt, 
maioneza, alune, seminţe

Tabelul nr. 3
........... ..............  .....  ..Caracteristici nutriţionale ale grupelor alimentare
Grupa
alimentara

Paine, cereale,
orez,
paste

Legume si 
vegetale

Fructe Lapte si 
derivate

Oua Carne,
peste

Principalii
nutrienti

Carbohidrati
Fier
Vitamina Bl 
Vitamina E

Vitamine si 
minerale

Vitamine si 
minerale

Calciu
Proteine

Proteine cu 
valoare 
biologica 
inalta

Proteine
Fier
Acizi graşi 
omega 3

Alte
componente
nutritive

Fibre
Proteine
Magneziu
Zinc
Vitamina B2 
Vitamina B3 
Folati 
Sodiu

Fibre Carbohidrati
Fibre

Grăsimi
Carbohidrati
Magneziu
Zinc
Vitamina B2
Vitamina
B12
Sodiu
Potasiu

Colesterol
Fier
Vitaminele
B l,
B2, B12, A, 
D

Grăsimi
Niacina
Vitamina
B12



ANEXA Nr. 5
PIRAMIDA ALIMENTARA

pentru nutriţia copiilor Şi adolescenţilor, în funcţie de necesarul 
caloric, grupele de alimente şi grupa de vârstă

A. Piramida alimentara pentru nutriţia copiilor şi adolescenţilor în funcţie de necesarul 
caloric

Aliment / 
/ kcal

1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.200

Cereale 150 g 180 g 180 g 210 g 240 g 270 g 300 g 300 g
Legume 2 ceşti

*
2 A ceşti 2 A ceşti 3 ceşti 3 ceşti 3 'A ceşti 3 Vi ceşti 4 ceşti

Fructe 1 A
ceşti

1 'A ceşti 2 ceşti 2 ceşti 2 ceşti 2 ceşti 2 Vi ceşti 2 Vi 
ceşti

Lapte 3 ceşti 3 ceşti 3 ceşti 3 ceşti 3 ceşti 3 ceşti 3 ceşti 3 ceşti
Carne 150 g 150 g 165 g 180 g 195 g 195 g 210 g 210 g
Varsta
(ani)

4-6 4-6 7-10 11-13 11-13 11-13 11-13 14-18

* 1 ceaşca = 100 ml.
B. Piramida alimentară pentru nutriţia copiilor raportată la aliment şi la grupa de vârstă
Nota: In cadrul fiecărei grupe de alimente (nivel al piramidei) se vor include în alimentaţia zilnică 

produse cât mai diversificate (de exemplu, la categoria lactate se recomandă consumul câte unei 
porţi de lapte, brânză şi iaurturi).

Grupa alimentară Mărimea porţiei Număr 
maxim de 
porţi i/zi 
la 2-6 ani

Număr 
maxim de 
porţi i/zi 
la 7-10 ani

Număr 
maxim de 
porţii/zi 
la 11-13
ani

Paine, cereale si 
paste

- pâine = 1 felie
- cereale uscate = 1/3 ceaşca
- cereale fierte, orez sau paste = Vi 
ceaşca
- cereale fierte pentru micul dejun = 
30 g

6 5-6 6-7

Legume - legume cu frunze verzi = 1 ceaşca
- legume crude taiate = A ceaşca
- legume fierte = Vi ceaşca
- 1 cartof mediu fiert
- suc de legume = Vi ceaşca

3 4-5 5-6



Fructe - mar, banana, portocala = 1 fruct 
mediu
- fructe crude taiate in bucăţi = V2 

ceaşca
- suc de fructe neindulcit = V2 ceaşca
- fructe uscate = V2 ceaşca

2-4 3 3-4

Lactate - lapte degresat sau parţial 
degresat = 1 ceaşca
- iaurt parţial degresat = 1 ceaşca
- iaurt cu fructe cu conţinut 
scăzut in grăsimi = 1 ceaşca
- caşcaval = 30 g
- branza de vaci parţial degresata = 
'/2 ceaşca

3 3 3

Carne*, pui, peste, 
fasole uscata, 
mazare, oua

- carne slaba fiarta/la gratar, pui sau 
peste = 90 g
- 1 ou

1 2 2-3

Dulciuri

Produse cu conţinut 
ridicat de grăsimi

- inghetata = V2 ceaşca
- budinca = V2 ceaşca
- 1 croissant mic = 1 porţie ciocolata 
= 15 g
- branza topita = 35 g
- mezeluri -  50 g
- cartofi prăjiţi =10 felii
- unt, margarina = 20 g

1,
ocazional

I\

1,
ocazional

1

1,
ocazional

* Carnea roşie se consumă ocazional.

Mâncărurile nu vor conţine substanţe conservante şi coloranţi artificiali şi în elaborarea lor se 
va evita pe cât posibil folosirea oricăror factori alergogeni. Ofertantul trebuie sa asigure prepararea 
hranei din produse agroalimentare de calitate, insotite obligatoriu de certificate de calitate si sanitar 
veterinare. Ofertantul trebuie sa asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative in 
vigoare privind depozitarea si pastrarea produselor agroal ¡mentare, respectiv pentru distribuţia si 
servirea hranei.

Se vor introduce masuri adecvate astfel incat eventualele epidemii sa poata fi controlate si 
evitate. Produsele intermediare si produsele finite, posibile de a fi mediu de dezvoltare a 
microorganismelor patogene sau de a forma toxine, trebuie menţinute la temperaturi care sa nu 
prezinte rise pentru sanatate.

Locaţia de servire a hranei va fi asigurată de către Şcoala Gimnazială Păuşeşti - Otăsău, 
comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea, la cele trei locaţii:

- Grădiniţa Barcanele, sat Barcanele, comuna Păuşeşti
- Şcoala Păuşeşti, sat Păuşeşti -  Otăsău, comuna Păuşeşti
- Şcoala Şerbăneşti, sat Buzdugan, comuna Păuşeşti.

La întocmirea ’’Planului de meniu” trebuie să se ţină cont de următorii factori:



- Realizarea unui raport optim între principiile alimentare de bază;
- Afecţiunile, bolile şi indicaţiile medicale, după caz;
- Anotimpul în care se aplică meniurile;
- Preferinţele beneficiarului pentru anumite feluri de mâncare;
- Planurile de meniu vor fi întocmite astfel încât pe parcursul unei săptămâni, să nu se 

repete felurile de mâncare în cadrul aceluiaşi grup de beneficiari;
- Mâncarea să fie consistentă şi să dea senzaţia de saţietate;

Să fie variată, atât prin felul produselor, cât şi prin tehnologia aleasă;

3.6. Cerinţe privind transportul
Transportul hranei se va face de către contractant, cu mijloacele de transport proprii, 

autorizate sanitai-veterinar pentru transportul hranei, de către organele competente.
Contractantului ii revine sarcina de a ambala hrana transporatata astfel încât aceasta să facă 

faţă, tară limitare, la condiţiile din timpul transportului, astfel încât să ajungă în bună stare la 
destinaţia finală.
De asemenea se vor respecta următoarele:

Hrana va fi împachetata, manipulata, si transportata astfel incat sa fie protejata împotriva 
oricăror contaminări probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, periclitării sanatatii 
sau contaminării in asa mod incat nu se vor putea consuma in acea stare.

In particular, alimentele trebuie amplasate si/sau protejate astfel incat sa se minimalizeze 
riscul contaminării.

Mijloacele de transport si containerele de transport (dulapuri calde/frigorifice), trebuie 
menţinute curate pentru a preveni contaminarea alimentelor.

3.7. Cerinţe privind igiena personalului:
Fiecaie persoana care lucrează in zona de manipulare a alimentelor trebuie sa menţină un grad 

ridicat de curăţenie personala si trebuie sa poarte îmbrăcăminte adecvata, curata.
Prestatorul care lucrează la prepararea hranei are obligaţia de a efectua controalele medicale 

(analizele medicale) ale angajaţilor conform legislaţiei in vigoare (Declaraţie pe propria răspundere );
Persoanele angajate în producerea, manipularea şi distribuţia produselor alimentare sunt 

obligate să deţină certificat de absolvire a unui curs de Noţiuni fundamentale de igiena sau 
echivalent, conform Oi dinului ministrului sanatatii si al ministrului educaţiei, cercetării si tineretului 
nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii 
profesionale a personalului privind insusirea noţiunilor fundamentale de igiena, cu modificările si 
completările ulterioare, si fisa de aptitudini specifice activitatii desfăşurate sau echivalent, conform 
Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificările si 
completările ulterioare.

CAPITOLUL IV - ALTE CONDIŢII MINIME IMPUSE DE AUTORITATEA 
CONTRACTANTA

Ofertantul trebuie sa-si asume întreaga responsabilitate pentru prestarea serviciilor de 
pieparare si distribuire a hranei. Totodată, este răspunzător atat de siguranţa tuturor operaţiunilor si 
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului



Daca vreunul din produsele livrate nu corespunde specificaţilor tehnice din prezentul Caiet de 
Sarcini, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar Prestatorul are obligaţia, fara a modifica preţul, de a 
înlocui produsele refuzate si de a face toate modificările necesare pentru ca pe viitor, produsele sa 
corespunda din punct de vedere calitativ.

In cazul in care vor constata abateri care pot conduce la consecinţe grave pentru starea de 
sanatate a beneficiarilor, personalul de specialitate al beneficiarului va avea dreptul sa sisteze 
distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat sa înlocuiască alimentele sau hrana in cauza cu alta 
alta corespunzătoare, fara a pretinde plaţi suplimentare pentru aceasta, in termen de maxim 2 (doua) 
ore de la primirea notificării. Daca deficientele constatate nu sunt remediate in termenul stabilit, se va 
declansaa procedura de reziliere a contractului cu toate consecinţele ce decurg din acestea. Cantitatile 
constate lipsa in urma verificărilor efectuate vor fi acoperite in cel mai scurt timp.

CAPITOLUL V -  RECEPŢIA SERVICIILOR
La efectuarea recepţiei:
- Recepţia hranei se va realiza zilnic de catre achizitor prin persoanele desemnate de catre 
acesta.
- Procesul verbal de recepţie va avea anexat centralizatorul cu numărul de porţii livrate zilnic în 
care se va preciza meniul din ziua respectiva.
- Prestatorul trebuie sa permita exercitarea controlului efectuat de catre reprezentanţii 
beneficiarului in ceea ce priveşte modul de depozitare a alimentelor, prepararea hranei, etc. Toate 
controalele vor fi efectuate in prezenta reprezentanţilor prestatorului.
5.1. Condiţii de livrare
Livrarea trebuie sa fie insotita de următoarele documente:
- aviz de insotire a mărfii;
- procesul verbal de recepţie a hranei;
- certificat de calitatea sau declaraţie de conformitate;

CAPITOLUL VI - CONDIŢII DE FACTURARE SI PLATA
Facturarea serviciilor prestate se va face o data pe luna in baza proceselor verbale de recepţie 

si anexele acestora. Facturile vor reflecta cantitatile recepţionate efectiv de autoritatea contractanta 
confirmate prin procesele verbale de recepţie. Plata facturilor se va face in In termen de 30 de zile de 
la data înregistrării la beneficiar.

Plata se va face din bugetul alocat, iară ca achizitorul sa fie obligat sa faca plata din bugetul 
propriu.

6.1. Condiţii minime de calitate
Contractantul va răspunde pentru calitatea serviciilor prestate in condiţiile legislaţiei in 

vigoare in Romanía;

6.2. Dispoziţii finale
Contractul se reziliaza de drept fara plata unor daune materiale (băneşti), în situaţia în care:



comisia de recepţie constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău, consemnează 
întârzieri nejustificate si repetate a livrărilor. In sensul prezentului Caiet de sarcini, întârzieri 
acceptabile constituie întârzieri nu mai mari de 15 minute, dar nu mai mult de 1 dată la 30 zile.

au loc întreruperi nejustificate ale prestării de servicii de către contractant;
- se livrează produse neconforme;

Obligativitatea asigurării activitatilor si serviciilor in regim de continuitate
Contractantul are obligaţia de a presta serviciile contractate in asa fel incat, prin acţiunile sale 

sa nu producă nemulţumiri in rândul beneficiarilor finali;
Contiactantul are obligaţia de a presta serviciile astfel incat sa deranjeze cat mai puţin 

activitatea normala in instituţiile beneficiarului;
Contractantul are obligaţia de a lua toate masurile pentru evitarea oricărui fel de accident, 

epidemie sau alte asemenea;
Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru nici un fel de daune interese 

compensaţii platibile prin lege, in privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus oricărei 
persoane fizice sau juridice;

Toate rapoartele, datele, materialele compilate sau produse de către Prestator (ofertantul 
câştigător) pe durata sau ca urmare a executării acestui contract vor constitui proprietatea Autorităţii 
Contractante.

Prestatorul ( ofertantul câştigător) va trata toate documentele, datele si informaţiile cu care va 
intra in contact sau pe care le va accesa, ca avand caracter personal si confidential si se va conforma 
in consecinţa tuturor legilor, normelor si reglementarilor in vigoare din Romania. Excepţie vor face 
documentele din cadrul prezentului dosar de achiziţie publica, asa cum este definit de prevederile 
Legii 98/2016, cu modificările si completările ulterioare.

De asemenea, cu excepţia cazului in care este necesar ca Prestatorul (ofertantul câştigător) sa 
dezvăluie anumite informaţii in scopul executării contractului sau in cazul in care documentele 
menţionate mai sus au caracter de informaţie de interes public, Prestatorul ( ofertantul câştigător) nu 
va publica sau dezvălui nici o informaţie fara acordul prealabil scris al Autorităţii Contractante. In 
caz de dezacord, primează decizia Autorităţii Contractante.

Oricare dintre documentele si informaţiile emise sau acumulate prin executarea acestui 
contract trebuie sa respecte regimul specific proiectelor cu finanţare nerambursabila in ceea ce 
priveşte accesibilitatea, disponibilitatea si pastrarea.

Responasbilităţi Nume şi prenume Funcţia Data Semnătura

întocmit Chiţoiu Ana - 
Maria

Consilier achiziţii 
publice

14.11.2022

k
Avizat Păloiu Daniela Secretar general 

UAT Comuna 
Păuşeşti

14.11.2022
----- "N

Avizat Bobîlcă Dan Inspector 14.11.2022
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr........................ d in ......................

Având ca temei legal:

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu 
modificările şi completările ulterioare; Procedura proprie pentru atribuirea contractelor prevăzută de 
anexa 2 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile, O.U.G. nr. 105/2022 privind aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat din 
care face parte şi Şcoala Gimnazială Păuşeşti - Otăsău, coroborat cu prevederile Ordinul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării nr.6160/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 
5369/2022 privind aprobarea listei unitatilor/subdiviziunilor administrativ -teritoriale ale municipiilor si 
a unitatilor-pilot in care se implementeaza Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numarul 
de beneficiari si sumele alocate pentru finantarea programului in anul scolar 2022-2023, sa încheiat 
prezentul contract de achiziţie publică de servicii, denumit în continuare “Contractul”
Între

1. Părţile contractante

COMUNA Păuşeşti cu sediul în localitatea Păuşeşti, sat. Păuşeşti, strada Principală, nr.81, judetul 
Valcea, cod postal 247460, telefon/fax +40250 774060, e-mail: pausesti_otasau@vl.e-adm.ro , cod
fiscal 2541851 cont IBAN: .................................................... ; deschis la Trezoreria operativă Horezu,
reprezentată legal prin primar -  domnul Avan Cătălin, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

Şi

............................................................. , cu sediul în ....................................... , tel./fax/e-mal:

........................................ , înscris în ONRC sub nr..................................... , cod unic de înregistrare CIF

.......................................... , cod IBAN: ........................................ , deschis la Trezoreria operativă

....................................... , reprezentată de .................................................................. având funcţia de
administrator, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte,

2. Definiţii
2.1. In prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a  contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.

mailto:pausesti_otasau@vl.e-adm.ro
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b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revolutii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f. caietul de sarcini - descrierea obiectivă a produselor, serviciilor sau lucrărilor necesare autorităţii 
contractante. Conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice.
g. zi - zi calendaristică;
h. an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de catering pentru proiectul Programul-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din învatamantul preuniversitar de 
stat din structura Scolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea, finanţat 
prin Bugetul local în urma alocărilor de la Bugetul de stat.
4.2. Activitatea de catering se va realiza printr-un pachet de servicii, care va cuprinde următoarele :

- Servicii de catering : Masă caldă

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor este de
.....................................lei total ( ................................... ), din care .................  ( ............. )  lei fără TVA, la
care se adaugă........................... ( ......................................... )  lei TVA.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract de servicii este de la data de ..........................  şi până la data de
16.06.2023. Durata contractului de servicii se poate modifica în cazul în care se modifică durata de 
implementare a proiectului.
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6.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu respectarea strictă a termenelor precizate în caietul de 
sarcini pentru fiecare activitate specifică.

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe la data semnării lui de ambele părţi.
7.2. Contractul încetează să producă efecte după îndeplinirea tuturor obligaţiilor stabilite prin prezentul 
contract.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului (parte integrantă a acestuia) sunt:
a) propunerea financiară si centralizatorul de preturi;
b) caietul de sarcini;
c) propunerea tehnică;
d) anexe la contract.

9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. Standarde
Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi / sau performanţele prezentate în caietul de 
sarcini şi propunerea tehnică, anexe la contract. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în 
conformitate cu propunerea tehnică prezentată.
9.2. Drepturi de proprietate intelectuală
Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiei care face obiectul 
prezentului contract se transmit beneficiarului odată cu predarea documentaţiei. Prestatorul se obligă să 
despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 
sau utilajele folosite pentru/sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu exceptia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.3. Caracterul confidenţial al contractului
(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 
a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului.
(3) Părţile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă:
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a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consideră necesare îndeplinirii 
contractului.
10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzelor 13 şi 15, serviciile prestate, în termenul 
convenit.
10.3. Achizitorul va plati prestatorului valoarea serviciile prestate efctiv in baza acestui contract, 
receptionate pe baza de proces verbal de receptie, în termenele prevăzute la clauza 17.
10.4. Achizitorul va aviza în termen de maxim 5 zile orice document depus de prestator.

11.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor şi rezilierea contractului
11.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2A1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi completările 
ulterioare.
11.2 - In cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, pentru suma 
neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2A1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi completările 
ulterioare.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificările şi completările
ulterioare.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.
11.5 - In toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
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Clauze specifice

12. Garanţii- Nu se solicită.

13. Alte responsabilităţi ale prestatorului
13.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa 
tehnică şi caietul de sarcini
13.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în termenele stabilite în caietul de 
sarcini pentru fiecare activitate în parte. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului.
13.4. Prestatorul se obligă să realizeze toate activităţile stabilite la pct. 4.2. din prezentul contract cu 
respectarea prevederilor din caietul de sarcini.
13.5. Obligaţiile Prestatorului se completează cu cele prevăzute în caietul de sarcini şi cele prevăzute în 
contractul de finanţare.

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în caietul de sarcini şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
14.2. Achizitorul va avea şi obligaţia de monitorizare a activităţii Echipei de proiect a Prestatorului şi de 
gestionare a riscurilor care ar putea conduce la implementarea neconformă cu prevederile contractului 
de finanţare a proiectului.

15. Recepţie şi verificări
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.
15.2. Rapoartele vor acoperi toate activitatile din cadrul proiectului si vor prezenta pe scurt rezultatele 
inregistrate pana la momentul respectiv in cadrul fiecarei activitati.
15.3. La finalizarea prestarii serviciilor care fac obiectul contractului, se va incheia un proces verbal de 
receptie.

15.3.1.Recepţia serviciilor se poate realiza şi partial, lunar sau pe module de învăţământ conform 
structurii anului şcolar, conform documentelor acceptate şi însuşite de către Şcoala Gimnazială Păuşeşti 
- Otăsău.
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16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la termenul comunicat de către 
Achizitor în Ordinul de începere a contractului. Ordinul de începere a contractului va fi emis de 
Achizitor.
(2) In cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.

16.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a 
fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) In cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare 
a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare şi vor semna un act adiţional.
16.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele de prestare convenite, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
16.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului. In cazul în care prestatorul întârzie depunerea, respectiv refacerea rapoartelor, 
achizitorul poate aplica penalizări.

17. Documente şi modalităţi de plată
17.1. Plata aferentă serviciilor prestate se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturii 
insotita de PV de receptie pentru servciiile efectiv prestate, având ca documente justificative 
procesele verbale de recepţie a serviciilor,.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1. Pentru serviciile prestate, sumele datorate de achizitor prestatorului sunt cele prevăzute la pct. 5.1. 
şi declarate în propunerea financiară, detaliate în centralizatorul de preţuri , anexă la contract.
18.2. Preţul rămâne ferm pe toata durata contractului, nu se acceptă actualizarea preţului.

19. Amendamente
19. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.
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20. Subcontractanţi- nu este cazul

21. Cesiunea
21.1. În conformitate cu prevederi art. 1167 din Codul Civil, prezentul contract se supune regulilor 
generale privitoare la cesiune, prevăzute de art.1315-1320 Cod Civil.

22. Forţa majoră
22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor.
22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor
23.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 
contractului.
23.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să 
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

24. Limba care guvernează contractul
24.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
24.2. Rapoartele şi alte documente solicitate se vor redacta în limba română.

25. Comunicări
25.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
25.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.



Servicii de cateringpentru Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii si 
elevii din învăţământulpreuniversitar de stat din structura Scolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău,

comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea 
CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli 

Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice 
înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract a z i ........ , la sediul autorităţii contractante, în două
exemplare originale, unul pentru Achizitor şi unul pentru Prestator.

A C H I Z I T O R P R E S T A T O R
COMUNA PĂUŞEŞTI .........................................................

9 9

Primar, Administrator,
Cătălin Avan

Control financiar preventiv,
Dan Bobîlcă

Secretar general UAT
Daniela Păloiu

Consilier achiziţii publice,
Ana -  Maria Chiţoiu



Servicii de cateringpentru Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii si 
elevii din învăţământulpreuniversitar de stat din structura Scolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău,

comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea 
CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli 

ANEXA NR.1

la contractual de prestări servicii nr._____din

Denumire Cantitate
(numar

meniuri)

Preţ /UM Valoare fără 
TVA

Procent
TVA

TVA
(diferenţiat)

Valoare cu 
TVA

0 1 2 3
(1x2)

4
(3x %TVA)

5
(3+4)

Materie primă
Preparare
Distribuţie 
(ambalaj şi 
transport) 
după caz

TOTAL
~K----------------------------------------------------------------- 1----------------------1------------------1----------------------- 1---------------
In cazul diferenţierii diferitelor componente ce alcătuiesc preţul final, operatorii economici pot 
introduce noi rânduri.

A C H I Z I T O R P R E S T A T O R
COMUNA PĂUŞEŞTI

9 9

Primar, Administrator,
Cătălin Avan

Control financiar preventiv,
Dan Bobîlcă

Secretar general UAT
Daniela Păloiu

Consilier achiziţii publice,
Ana -  Maria Chiţoiu



DECLARAŢIA OFERTANTULUI 
PENTRU PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PUBLICA

Ca răspuns la Anunţul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru contractul mai sus 
menţionat, declaram urmatoarele:
1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicata 
in pagina de web: www.comunapausesti-otasau.ro secţiunea Anunţuri, pe care le prezentam ataşate la 
prezentul formular.
2. Acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Contractul de servicii Servicii de 
catering pentru Program ul-pilot de acordare a unui suport alim entar -M asă caldă- pentru  
preşcolarii şi elevii din învatam antul preuniversitar de stat din structura Şcolii G im naziale  
Păuşeşti - O tăsău, com una Păuşeşti, judeţu l V âlcea, pe care le prezentam atasat la prezentul formular, 
initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un 
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
3. Vom executa, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi termenele limită 
impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrarile care fac obiectul contractului de servicii: Servicii de catering  
pentru Program ul-pilot de acordare a unui suport alim entar -M asă caldă- pentru preşcolarii şi 
elevii din învatam antul preuniversitar de stat din structura Şcolii G im naziale Păuşeşti - O tăsău, 
com una Păuşeşti, judeţu l V âlcea
4. Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata în această ofertă 
poate duce la excluderea din procedura de achizitie publica.
5. Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 90 zile respectiv pana la data de
...................................................... şi ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
6. Declaram ca avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depusa si ca prezenta Oferta nu a fost 
elaborata in colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am incheiat acorduri cu alti ofertanti de natura sa 
denatureze concurenta in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica.
7. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la 
orice moment în timpul procedurii de atribuire.
8. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:
TITULAR CONT (Nume si adresa):__________________________________
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact):________________________
BANCA (Numele si adresa Bancii):_________________________________
IBAN:______________________________
9. Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la 
"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu am endă ."

Data________________  Reprezentant legal Ofertant unic
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

__________________ (semnatura si stampila)

http://www.comunapausesti-otasau.ro/


OPERATOR ECONOMIC
____________________________(denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(a) in .................................................................................  (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), s e r ia ........, nr................., eliberat d e........................ ,
la data de .................., CNP ................................... , in calitate de reprezentant legal al Ofertantului
...................................................  (denumire), cu sediul in ....................................................... (adresa operatorului
economic), CUI nr........., CIF nr..........., imputernicesc prin prezenta pe D l./ D na................................................ ,
domiciliat(a) in .................................................................................  (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de
identitate (CI/ Pasaport), seria ........, nr................. , eliberat de .................................... , la data de .................. , CNP
....................................... , avand functia de .............................................., să sem neze urmatoarele documente depuse in

cadrul procedurii de atribuire a contractului de: Servicii de catering pentru Programul-pilot de 
acordare a unui suport alimentar -Masă caldă- pentru preşcolarii şi elevii din învatamantul 
preuniversitar de stat din structura Scolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău, comuna Păuşeşti,
r  9 9 9 7 9 9 7

judeţul Vâlcea
1. Garantia de participare: N u a fost solicitată
2. Docum entele de calificare;
3. Oferta tehnică;
4. Oferta financiară;
5. M odel contract acceptat;
6. A lte documente solicitate (Anexe, etc.)

Înteleg că în  cazul în  care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii 
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data

(numele persoanei imputernicite)

(semnatura persoanei imputernicite)

Denumirea mandantului
S C .______________________

reprezentată legal prin

(Nume, prenume) 
avand functia de

(Functie)

(Semnătura autorizată şi stampila)



Operator economic, 

(denumirea/numele)

Formular nr. 6

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către: COMUNA Păuşeşti cu sediul în localitatea Păuşeşti, sat Păuşeşti, strada Principală, nr. 81, 
judeţul Vâlcea, cod postai 247460, telefon/fax +40250 774060, e-mail: pausesti_otasau@vl.e-adm.ro , 
cod fiscal 2541851

Doamnelor/Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului________________ ,
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să 
prestam servicii da catering pentru Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar Masă caldă 
pentru preşcolarii şi elevii din învatamantul preuniversitar de stat din structura Şcolii Gimnaziale
Păuşeşti - Otăsău, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea pentru suma totala d e .................................lei
.......................................................................................  (suma in litere) la care se adaugă taxa pe valoarea
adăugată în valoare de_________________________lei .

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 
graficul de timp prezentat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabila pentru o durată de_______________ zile, respectiv
pană la data d e____________________ , şi (durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi.

5. Am înţeles şi consimţim ca, 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.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care 
o puteţi primi.

Data _____ /_____ /_____

______ , în calitate d e_______________________, legal autorizat să semnez

(nume şi semnătură)

oferta pentru şi în numele_______________________________________ .

(denumirea/numele ofertantului)

mailto:pausesti_otasau@vl.e-adm.ro


Operator economic, Anexa 1 - Formular nr. 6

(denumirea/numele)

ANEXA NR.1

la formularul de ofertă financiară

Denumire Cantitate
(numar
meniuri)

Preţ /UM Valoare 
fără TVA

Procent
TVA

TVA
(diferenţiat)

Valoare cu 
TVA

0 1 2 3
(1x2)

4
(3x %TVA)

5
(3+4)

Materie
primă
Preparare
Distribuţie 
(ambalaj şi 
transport) 
după caz

TOTAL
In cazul diferenţierii diferitelor componente ce alcătuiesc preţul final, operatorii 
economici pot introduce noi rânduri.

Data / /

______________, în calitate d e_______________________, legal autorizat să semnez

(nume şi semnătură)

oferta pentru şi în numele_______________________________________ .

(denumirea/numele ofertantului)



OFERTANT

Declaraţie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor de 
munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(a) in .................................................................................  (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), s e r ia ........, nr................., eliberat d e........................ ,
la data de .................., CNP ................................... , in calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului
......................................................... (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la
procedura simplificata pentru atribuirea de servicii: Servicii de catering pentru Programul-pilot de acordare 
a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din învatamantul preuniversitar de stat din structura 
Şcolii G im naziale Păuşeşti - O tăsău, com una Păuşeşti, judeţul Vâlcea, organizată de Comuna 
Păuşeşti, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii 
din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

D e asemenea, declar pe propria raspundere, ca  pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de 
securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executarea lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 
sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.''.

D a ta _________________  Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului -  in cazul unei A socieri, toata Asocierea; 

si denumirea reprezentantului imputernicit) 
____________________ (semnatura si stampila)

N ota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, 
Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.



OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii A socieri)

DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential

Titlul Contractului: de servicii: Servicii de catering pentru Program ul-pilot de acordare a unui 
suport alim entar -M asă caldă- pentru preşcolarii şi elevii din învatam antul preuniversitar de 
stat din structura Scolii G im naziale Păuşeşti - O tăsău, com una Păuşeşti, judeţul Vâlcea

Subsemnatul(a) ........................................................................................................... , domiciliat(a) in
.............................................................................................  (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
(CI/ Pasaport), seria ........, nr................. , eliberat d e ........................................................ , la data de .............................. ,
CNP .................................................. , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
................................................................................................  (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant
asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:

a .  ________________________________________
b .  ________________________________________
c .  ________________________________________

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitim e în  ceea ce priveşte secretul comercial 
şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din L egea 98/2016 „Fără a aduce 
atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de 
interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile transmise de operatorii economici indicate de aceştia 
ca fiind confidenţiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor.

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile 
documentaţiei de atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică 
şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se 
realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt 
confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016 "Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului 
procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu 
poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la 
raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare, precum si la 
informatiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca 
fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".



5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părţile cauzei au acces la documentele dosarului constituit 
la Consiliu, în aceleaşi condiţii în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată 
potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia documentelor pe 
care operatorii economici le declară ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete 
tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale 
operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 
Caracterul confidenţial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.'"

6 . Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către 
ofertanţi, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidenţiale. Consultarea documentelor confidenţiale din oferte 
este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanţi."

De asemenea, in virtutea art. 123 alin (1) din HG 395/2016, precizam ca m otivele pentru care 
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale 
sunt urmatoarele:

D a ta_______________  Reprezentant legal Ofertant unic
(denumirea operatorului econom ic si a reprezentantului legal) 

____________________ (semnatura si stampila)



DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul, ................................................, administrator, reprezentant legal al
................................................................, cu sediul social în ...................................................... , inregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului sub Nr..................................Cod F iscal................................................. ,

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 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. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau



de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia 
nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

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

Prezenta declaraţie este valabilă până la data d e ................................... (90 zile)

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

Ofertant,

Administrator,



FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC

(denumi rea/numel e)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167

din Legea 98/2016

Subsemnatul(a) ..............................................................................  reprezentant legal al
....................................... , în calitate de ofertant la procedura de achiziţie publică de Servicii de
catering pentru Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar -Masă caldă- pentru 
preşcolarii şi elevii din învatamantul preuniversitar de stat din structura Şcolii Gimnaziale 
Păusesti - Otăsău, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea

Denumire proiect: Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar - Masă caldă- pentru 
preşcolarii şi elevii din învatamantul preuniversitar de stat din structura Şcolii Gimnaziale 
Păuşeşti - Otăsău, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea, declar pe proprie răspundere că:

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat aşa cum aceste obligaţii sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din 
Legea nr. 98/2016.

2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 
respectiv:

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

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii;

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

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 
sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ne aflăm într-o situaţie 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 obligaţiile principale ce ne 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) nu ne facem vinovaţi 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;

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 
obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 
atribuire şi nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 
asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire.

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.

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 completarii:

Operator economic

(Semnatura autorizata)



OPERATOR ECONOMIC Formularul nr. 5

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE 
A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, .............................................................. , reprezentant imputernicit al ..................................,
(denumirea ofertantului), declar ca, in cazul in care vom fi declaraţi castigatori în cadrul procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publica având ca obiect Prestări servicii: Servicii de catering 
pentru Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar-Masă caldă- pentru preşcolarii şi 
elevii din învatamantul preuniversitar de stat din structura Şcolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău, 
comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea

Denumire proiect: Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar -Masă caldă- pentru 
preşcolarii şi elevii din învatamantul preuniversitar de stat din structura Şcolii Gimnaziale 
Păuşeşti - Otăsău, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea, cu termen de depunere oferte la data de 
24.10.2022, prin procedura de achiziţie procedura simplificată-procedura proprie Anexa 2, iniţiată de 
COMUNA Păuşeşti prin intermediul www.comunapausesti-otasau.ro , ne vom indeplini toate sarcinile 
cu stricta respectare a conditiilor contractului, insusindu-ne continutul acestuia, asa cum a fost publicat 
în documentatia de atribuire.

Data completării:

Operator economic

(Semnatura autorizata)

http://www.comunapausesti-otasau.ro/


Formularul nr.4

OPERATOR ECONOMIC

(denumi rea/numel e)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98 / 2016

Subsemnatul .............................................. , reprezentant al .........................., cu sediul în
........................................................................................... , reprezentată d e .................................. în calitate
de .............................., cod fiscal ................................... , în calitate de ofertant la procedura pentru
achiziţia de Servicii de catering pentru Programul-pilot de acordare a unui suport 
alimentar -Masă caldă- pentru preşcolarii şi elevii din învatamantul preuniversitar de 
stat din structura Scolii Gimnaziale Păuşeşti - Otăsău, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea, 
declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu există situaţii potenţial generatoare de conflict de interese 
conform celor specificate la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, faţă de următoarele persoane ale 
autorităţii contractante, respectiv:

a) Avan Cătălin - Primar comuna Păuşeşti
b) Goran Gheorghe -  Viceprimar comuna Păuşeşti
c) Păloiu Daniela - secretar general comuna Păuşeşti;
d) Toabeş Constantin -  Iulian -  administrator public
e) Bobîlcă Dan -  inspector
f) Chiţoiu Ana -  Maria - consilier achiziţii publice;
g) Bugiu Gheorghe -  Consilier Local
h) Bâzâc Dumitru -  Consilier Local
i) Ciuculescu Iordan -  Consilier Local
j) Deaconu Vasile -  Consilier Local
k) Diaconescu N icolae -  Consilier Local
l) Fota N icolae -  Cristian -  Consilier Local
m) Găinuşe Emil -  Consilier Local
n) Mateescu Olimpia -  Elena -  Consilier Local
o) Nedelcu Constantin - Claudiu -  Consilier Local
p) Toabeş Gheorghe - Consilier Local

a) niciuna dintre persoanele care deţine părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul 
subscris al ofertantului, al terţilor susţinători sau al subcontractanţilor propuşi şi nicio persoană 
care face parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 
ofertantului, a terţilor susţinători ori subcontractanţilor propuşi, 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 COM UNA PĂUŞEŞTI;

c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, econom ic sau de altă natură şi 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 
COM UNA PĂUŞEŞTI, 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 COM UNA PĂUŞEŞTI şi care sunt implicate în procedura de atribuire.
2. Subsemnatul/a ......................................................................... , declar că voi informa imediat
autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe 
parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care 
vom  fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. D e asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai COM UNA PĂUŞEŞTI 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Subsemnatul declar ca 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.

Data com pletarii:................................

Operator economic

(Semnatura autorizata)


