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Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Prioritatea de investiții: 10.i  Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 

învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și 

informale pentru reintegrarea în educație și formare 

Titlul proiectului:  ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile defavorizate din județul Tulcea, 

prin utilizarea resurselor educaționale deschise - ACCED”  

Contract de finanțare POCU/74/6/18/106346  Nr.înregistrare: 24033/10.04.2018 

Cod SMIS 2014+: 106346 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea 

Nr.____________ din ____________ 

                                 APROB, 
               INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT 
             POPOV Mirela 
            Avizat,  

Manager de proiect 
        POPIȘCĂ Lucica 
 

 

Caiet de sarcini - Organizarea unei campanii de conștientizare  

a rolului educație în comunitate  ”TLeducația în comunitate”  
 
 
Introducere 

Proiectul "ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile defavorizate din județul 

Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise - ACCED" Cod SMIS 106346 este implementat 

în  judeţul Tulcea, de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în calitate de Beneficiar, având ca 

partener Casa Corpului Didactic Tulcea.  

Obiectivul general al proiectului constă în diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a 

abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a 

educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri defavorizate, a persoanelor care au abandonat 

școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din județul Tulcea, care 

activează în unități de învățământ cu abandon școlar și risc de părăsire timpurie a școlii, în vederea 

dezvoltării unor servicii educaționale accesibile și inovative.      

2. Accesibilizarea participării la educație pentru 480 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, 

prin  dezvoltarea unor programe eduaționale Școala după Școală și a unor activități de sprijinire a 

tranziției de la un ciclu de învățământ la altul.    

3. Accesibilizarea participării a 260 preșcolari, proveniți din medii sociale defavorizate, în sistemul de 

educație timpurie, prin dezvoltarea unui program educațional de sprijin, adaptat nevoilor copiilor. 



 
 

     2 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

ACCesibilizarea ofertei de EDucație și 

formare pentru comunitățile defavorizate 

din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor 

educaționale deschise  
POCU/74/6/18/106346 

INSPECTORATUL                                   
ȘCOLAR                                   
JUDEȚEAN                                    
TULCEA

CASA 
CORPULUI  
DIDACTIC                                    
TULCEA 

4. Reintegrarea în sistemul de învățământ a 200 de tineri și adulți care au abandonat școala, prin 

dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale 

beneficiarilor 

5. Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de calitate, prin dezvoltarea unui 

sistem de difuzare și promovare online a unor programe educaționale adapate, cu scopul reducerii 

decalajului rural - urban la nivelul județului Tulcea. 

În vederea realizării acestor obiective, în cadrul proiectului este prevăzută achiziția servicii 
realizare strategie, concept imagine și materiale publicitare TLeducație, în vederea dezvoltării unei 
campanii de conștientizare a rolului educației în comunitate.   

În această achiziție se va realiză strategia pentru promovarea campaniei “TLeducația în 

comunitate”,  conceptul de imagine, pagină de Facebook, promovarea targetată a acesteia și setul de 

materiale publicitare necesare. Strategia, conceptul de imagine și materialele publicitare vor fi în acord 

cu activitatea A6.3.  

 
Coduri CPV:  
79341100-7 - Servicii de consultanță în publicitate; 

22462000-6 - Materiale publicitare; 

 

1.    Strategia de comunicare pentru dezvoltarea unei campanii de conștientizare a rolului 

educației în comunitate  

Campania de comunicare și conștientizare implică și o componentă de sustenabilitate puternică, 

procesul de conștientizare dezvoltat vizând chiar impactul pe termen lung al acesteia în rândul 

comunităților vizate. În acest sens, se achizitioneaza servicii de elaborare a unei strategii de comunicare, 

ce va trebui să asigure conştientizarea temei, informarea grupurilor ţintă, dar şi să atingă un nivel de 

"educare" ca depăşire a etapei de acumulare activă de informaţii, respectiv să determine o schimbare 

comportamentală a grupului ţintă.  Campania de comunicare va fi integrată cu activităţile din proiect, 

astfel încât procesul de "educare" a beneficiarilor direcţi să fie consolidat prin instrumente tipice 

comunicării. Premisa acestei abordări este aceea că o campanie de comunicare poate activă grupurile 

ţintă prin metodele diverse de comunicare aplicate (spre deosebire de un proces tipic educaţional) şi 

prin atractivitatea şi angajarea pe care acestea le pot aduce în proces. 

Se solicită construirea strategiei campaniei de comunicare cu rol de conștientizare și implicare 

activă a comunităților și a factorilor de decizie în gestionarea și soluționarea problematicii abandonului 

școlar. Vor fi definite și integrate misiunea și viziunea componenței preventive a proiectului, cu focalizare 

pe valorizarea și întărirea potențialului/resurselor locale/comunitare. Campania de comunicare și 

conștientizare va reflecta viziunea de intervenție a proiectului în ansamblul ei, atât din perspectiva 

remedial-corectivă, cât și din perspectiva preventivă, maximizand rolul dezvoltării soluțiilor de prevenire 

a părăsirii timpurii a sistemului de educație și de conștientizare a importanței educației, ca prioritate la 

orice vârstă.   

Atelierele ”TLeducația în comunitate” 
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Activitățile de conșientizare planificate în cadrul campaniei vor contribui la identificarea de soluții 

de prevenire a părăsirii timpurii a sistemului de educație și de conștientizare a importantei educației, ca 

prioritate la orice vârstă. În cadrul campaniei se vor organiza ”Ateliere de TLeducație comunitară”, 

evenimente de conștientizare și educare comunitară în problematica prevenirii părăsirii timpurii a școlii, 

cu scop formativ si reflexiv. 

Vor fi organizate trei ateliere anuale, câte unul în fiecare TLcentru de educație (la Topolog, Babadag 

și Tulcea). În cei trei ani de proiect se vor organiza 9 evenimente de acest gen.  

Organizarea acestor evenimente, incluzând aspectele administrative și logistice ale desfășuării 

activităților în comunitățile vizate, reprezintă obiectulul unei alte achiziții pe care Beneficiarul o are în 

vedere. 

 

 a. Locațiile de desfășurare a Atelierelor de TLeducație comunitară: 

Localitate Instituție (adresă) 
Descriere locație de desfășurare  

a atelierului 

Estimare perioadă 
organizare 
eveniment 

Tulcea Colegiul Tehnic 
”Henri Coandă” 
Tulcea  
(Str. Tineretului, Nr.2, 
Municipiul Tulcea) 

Sala TL-CEC Tulcea are o suprafață de 
62 mp și o capacitate de 25 de locuri. 
Sala dispune de 1 sistem 
teleprezență și videoconferință (1 
ecran touchscreen Samsung, 1 Smart 
TV Samsung, echipamente SISCO, 
conexiune internet wireless). 

Ianuarie 2019; 
Septembrie 2019; 
Mai 2020; 
 

Babadag Școala Gimnazială 
”Mircea cel Bătrân” 
Babadag 
(Str. Cabanei,  Nr. 6, 
orașul Babadag) 

Sala TL-CED Babadag se află în 
Centrul de Documentare și Informare 
al școlii. Sala are o suprafață de 76.5 
mp și o capacitate de 35 de locuri. 
Sala dispune de 1 sistem 
teleprezență și videoconferință (1 
ecran touchscreen Samsung, 1 Smart 
TV Samsung, echipamente SISCO, 
conexiune internet wireless). 

Aprilie 2019; 
Noiembrie 2019; 
Iulie 2020, 
 

Topolog Liceul Tehnologic 
Topolog 
(Str. 1 Decembrie, Nr. 
19, Comuna Topolog) 

Sala TL-CED Topolog se află în incinta 
campusului liceului. Sala are o 
suprafață de 112 mp și o capacitate 
de 45 de locuri. 

Iunie 2019; 
Februarie 2020; 
Octombrie 2020; 

 

Zilele de organizare a atelierelor de TLeducație comunitară se pot organiza în zile de referință 

pentru societatea actuală și în special pentru beneficiarii și reprezentanții educației și ai comunității. 

Se pot lua în calcul următoarele date:  30 Ianuarie  (Ziua Internațională pentru Nonviolență în 

Școală); 20 Februarie (Ziua Mondială a Justiției Sociale);  8 Aprilie (Ziua Internațională a Romilor); 15 Mai 

(Ziua Internațională a Familiei); 12 Iunie (Ziua Mondială împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor); 30 

Iulie (Ziua Internațională a Prieteniei); 8 Septembrie (Ziua Internațională a Alfabetizării); 5 Octombrie 
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(Ziua Educației);  16 Noiembrie  (Ziua Internațională a Toleranței); 10 Decembrie (Ziua Drepturilor 

Omului).  

Se pot propune și alte date relevante pentru tematica atelierelor, în urma consultării calendarului: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_zile_interna%C8%9Bionale#Zile 

 

b. Cerințe 

Prin intermediul acestor activități se urmărește informarea comunităților, comunicarea directă cu 

beneficiarii, cunoașterea problematicii și a situației concrete, conștientizarea (ca și atingere a nivelului 

atitudinal) participarea (ca și acumulare și integrare de informații și cunoștințe), implicarea (ca și 

reflectare a înțelegerii fenomenului și diseminare a informației și cunostinteleor către alte grupuri). 

Activitățile se vor desfășura conform strategiei de comunicare aprobată de către Beneficiar. 

Campania va viza mobilizarea și activarea reală a comunităților în procesul de prevenire a 

abandonului școlar, o campanie bine concepută, bine definită și dezvoltată de specialiști în domeniu, 

putând avea impact pe termen lung în comunitățile vizate dar și asupra factorilor decidenți cu rol în 

susținerea educației.  La aceste activităti vor participa echipe de experți din școlile parteneri asociați, 

părinți, reprezentanți ai comunităților locale, tineri/adulti care nu și-au finalizat studiile obligatorii. 

Integrând tehnologiile de comunicare online (prin intermediul sistemelor de teleprezență utilizate în 

proiect), la aceste activități vor participa în mod virtual și invitati reprezentativi pentru problematica 

educațională abordată. Experți în educație, persoane publice vor transmite mesaje semnificative, de 

impact, vor oferi exemple de bună practică sau idei de activare comunitară pentru dezvoltarea educației 

în comunitate. 

Conţinutul mesajelor din cadrul atelierelor vor viza ca target grupurile ţintă ale proiectului ACCED: 

copii/tineri care au abandonat școala, elevi aflați în situație de risc de abandon şcolar, specialiști din 

rândul personalului implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie de tip ADŞ, 

personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii, părinți ai 

elevilor și ai preșcolarilor. Alte grupuri țintă sunt constituite din reprezentanţi ai comunităţilor locale şi 

decidenţi la nivel interregional şi naţional, instituții de educaţie, furnizori de formare. 

Scopul acestor activități este și acela de a accentua rolul comunității în promovarea și susținerea 

educației ca și oportunitate de dezvoltare a zonelor defavorizate. Activitățile vor avea în vedere să 

faciliteze identificarea situațiilor/cazurilor locale de succes, care să oglindească efortul dar și reușita unor 

oameni – copii, elevi, părinți, profesori, oameni din comunitate cu sau fără rol decizional, care pot 

reprezenta pentru alții exemple de implicare. Se va evidenția și rolul școlii în viața comunității. Școala 

trebuie să devină un real  pol sau centru de dezvoltare a comunității, iar oamenii care susțin școala și 

educația, factorii mobilizatori ai schimbării în comunitățile defavorizate. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii tehnice, abordarea strategică pe baza căreia se va 

dezvolta campania de conștientizare și care va detalia metodologia de lucru. Abordarea ofertată va 

cuprinde punctele cheie din următoarele secțiuni: abordarea întregii campanii, design-ul evenimentelor 

locale, mesajele cheie ale campaniei, planul de acțiune. 

Lipsa acestor elemente din cadrul propunerii tehnice, va atrage după sine descalificarea 

ofertantului. 

 

2. Campania de promovare online 

https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_zile_interna%C8%9Bionale#Zile
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Campania de promovare va urmări informarea publicului cu privire la temele de dezbatere din 

cadrul atelierelor de TLeducație comunitară, întreprinderea de acțiuni și implementarea de instrumente 

de promovare online.  

Realizarea paginii sociale Facebook 

Ofertantul va realiza o pagină de Facebook a campaniei pentru care se va asigura promovare 

targhetată. Pe pagina socială a campaniei se vor anunța evenimentele din comunități și se vor posta 

materialele de la toate activitățile organizate în cadrul campaniei de conștientizare a rolului educației în 

societate, în decurs de maxim 5 zile de la finalizarea acestora. 

Furnizorul va posta pe pagina socială a campaniei, la cererea Beneficiarului, următoarele tipuri de 

conținut: anunțuri privind evenimentele organizate în cadrul proiectului/campaniei, rezultate și 

materiale multimedia rezultate în urma organizării acestor evenimente, fotografii relevante pentru 

proiect, orice alt conținut relevant pentru Beneficiar, proiect și obiectivele acestuia. 

Pagina Facebook a campaniei va respecta cerințele prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală 

POCU 2014-2020. 

Campanie de promovare online va avea drept livrabile următoarele: 

- Elaborarea unui plan de promovare targhetată a apaginii sociale Facebook, ce va include alocarea de 

resurse; 

- Implementarea planului de promovare online - întreprinderea acțiunilor presupuse de instrumentele 

de promovare online identificate în planul de promovare; 

- Realizarea unei pagini sociale Facebook a campaniei în care se vor promova din timp activitățile 

campaniei și în care vor fi încărcate materiale video ce reies din activitățile campaniei de conștientizare, 

în decurs de maxim 5 zile de la finalizarea acestora; 

- Monitorizarea campaniei și optimizarea rezultatelor. 

 

3. Conceptul vizual al campaniei 

Logo-ul și slogan-ul campaniei vor asigura identitatea vizuală și conceptul ideatic al tuturor 

demersurilor/activităților din cadrul campaniei de conștientizare. Un concept de identitate vizuală este 

susținut de valoarea simbolică a logotipului și de alte elemente grafice, întărind, în percepția publicului, 

imaginea și susținând activitățile acestuia.  

Beneficiarul va propune Beneficiarului câte trei variante pentru logo-ul și pentru slogan-ul 

campaniei. Se vor folosi elemente grafice ca: simboluri, logotip, caractere, formate și culori, precum și 

alte forme de comunicare vizuală, bine definite. Atât logo-ul, cât și slogan-ul campaniei trebuie să fie 

construite în acord cu mesajul campaniei, cu misiunea și viziunea proiectului.  

4. Concept și producție materiale publicitare/promoționale  

Materialele promoționale vor asigura vizibilitatea campaniei, atât în cadrul evenimentelor locale, 

dar și în alte contexte de comunicare și promovare din cadrul proiectului.  

Ținând cont că această campanie se va derula în perioda 2018-2021 și că se dorește o campanie 

de impact la nivelul întregului județ, cu accent pe  comunitățile unde se vor desfășura evenimente de 

campanie, utilizarea unor materiale promoționale calitative, realizate de experți în domeniu ar putea 

maximiza efectul campaniei.  Astfel, furnizorul care va concepe și strategia de campanie va propune și 

modul de folosire a materialelor promoționale și tipul lor spre avizarea coordonatorului campaniei. 
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Furnizorul va propune Beneficiarului un pachet de materiale promoționale, care să asigure o 

promovare de impact, prin funcționalitatea, designul și calitatea acestora. 

Conceptul vizual al materialelor se va realiza în conformitate cu prevederile manualului de 

identitate vizuală/MIV 2014-2020. Conceptul propus de furnizor va include specificațiile tehnice, 

realizarea grafică și furnizarea bunului de tipar pentru imprimarea materialelor promoționale ale 

campaniei de conștientizare. 

Furnizorul va produce materialele promoționale aprobate de Beneficar, în concordanță cu 

specificațiile tehnice agreate și la termenul stabilit împreună cu Beneficiarul. 

Livrabilele acestor servicii furnizate vor consta în: 

- Trei propuneri pentru logo-ul campaniei; 

- Trei propuneri pentru slogan-ul campaniei; 

- Propunerea unui pachet de materiale promoționale dedicate campaniei de conștientizare și planul de 

utilizare/valorificare a acestora în cadrul activităților de campanie; 

- Conceptul materialelor promoționale ale campaniei (furnizarea ”bunului de tipar”); 

- Materialele promoționale imprimate în concordanță cu specificațiile tehnice, cantitățile și termenele 

agreate împreună cu Beneficiarul. 

Pentru proiectarea campaniei "TLeducația în comunitate" se vor achiziționa servicii de expertiză în 

domeniul brandingului și organizării de campanii asfel: 200 ore de analiză, 200 ore pentru realizarea 

strategiei de campanie, 80 ore realizare concept imagine și 120 ore realizare pagină facebook 

personalizată. Pentru aceste servicii, furnizorul va aloca persoane cu experiență specifică de minim 5 ani. 

 

Cerințele propunerii tehnice:   

Ofertantul va include, în cadrul propunerii tehnice, abordarea strategică pe baza căreia se va 

dezvolta campania de conștientizare și care va detalia metodologia de lucru pe componentele: activități 

de campanie (evenimente locale), concept vizual, măsuri de promovare directă și online.  

Abordarea ofertată va detalia următoarele aspecte:  

 repere generale ale strategiei de campanie și mesajele cheie ale campaniei; 

 propuneri pentru design-ul evenimentelor locale; 

 strategii de promovare prin intermediul instrumentelor online și a materialelor promoționale. 

Propunerea tehnică trebuie să conțină CV-urile următorilor experți: 

- Manager de proiect – persoană specializată în coordonarea de proiecte media cu experiență de minim 

5 ani în domeniu; 

- Grafician; 

- Expert promovare medii sociale. 

Lipsa acestor elemente din cadrul propunerii tehnice, va atrage după sine descalificarea 

ofertantului. 

Ofertantul se poate raporta în abordarea strategică a serviciilor aferente prezentei achiziții la 

resursele și materialele realizate în cadrul celor două campanii derulate de către Inspectoratul Școlar 

Județean Tulcea: ”Ne place școala! STOP abandon!” și ”Creștem în comunitate” din cadrul proiectelor 

POSDRU ”Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV” și respectiv ”Educația în 

comunitate – Drum cu prioritate!”. 
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Cerințele propunerii financiare: 

Ofertantul va prezenta Formular de oferta (Formularul nr.5), care va cuprinde pretul exprimat in lei, 
fara tva si deviz financiar in care va detalia modul de fundamentare a oretului ofertat (model propriu) 

Pretul  va fi ferm si nu poate fi modificat. 

Oferta financiara va fi valabila  30 zile 

 

CRITERIU DE ATRIBUIRE : CEL MAI UN RAPORT CALITATE-PRET 

1. Grila de evaluare a propunerilor tehnice  - Pondere 50 % - Punctaj maxim factor 50 puncte 

Criterii de evaluare Punctaj 

Experiență similară 
Ofertantul a realizat campanii de comunicare în proiecte educaționale privind abandonul școlar 
a.   A realizat campanii facebook cu conținut specific problematicii 5 puncte 
b. A realizat materiale video cu conținut specific problematicii în cadrul campaniilor 5 puncte 

c. Campaniile realizate în mediile sociale au fost active cel puțin 2 ani de la finalizarea 
contractelor 

10 puncte 

d. Ofertantul a implementat campanii de promovare în judetul Tulcea 10 puncte 

Calitatea și relevanța propunerii de metodologie 
Abordarea strategică propusă este bine realizată, conform cerințelor caietului de 
sarcini și este corelată cu cele două campanii derulate de către Inspectoratul Școlar 
Județean Tulcea: ”Ne place școala! STOP abandon!” și ”Creștem în comunitate” din 
cadrul proiectelor POSDRU ”Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – 
ACTIV” și respectiv ”Educația în comunitate – Drum cu prioritate!” 

10 puncte 

Rigurozitatea și conformitatea propunerii tehnice 

Propunerea tehnică conține toate elementele de structură și conținut, precizate 
în caietul de sarcini 

10 puncte 

TOTAL 50 puncte 
2.  Grilă de evaluare a propunerilor financiare – Pondere 50 %- Punctaj maxim factor 50 puncte 

Punctajul se acorda astfel: 
 a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;  
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret 
minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. 

 
Punctaj maxim total 100 puncte 
 
 

Întocmit, 
 

Inspector școlar pentru proiecte educaționale                                                                               Consilier juridic 
                   Marinela PEICIU                                                                           Sorin HOROBEȚ 
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FORMULARE 
 

 Scrisoare de inaintare – Formularul 1; 

 Declaratie privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice – Formularul 2; 

 Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167  din Legea 98/2016 
 privind  achizitiile publice-Formularul 3 

 Declaratie privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind   
achizitiile publice) – Formularul 4 

 Propunerea financiara – Formularul 5 si Deviz financiar 
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FORMULARUL 1 

Înregistrată la sediul autorității contractante (..................., România) 
Nr. ______/_____________________  
OFERTANTUL  ________________________________________   (denumirea/numele) 
Adresa:________________________________________________  
Telefon:   ______________________ 
Fax:  __________________________ 
E-mail: ________________________ 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către: Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, Jud.Tulcea 

Telefon: +40 515 771, fax +40 511886 

e-mail: isjtl@isjtl.edu.ro/isj.tulcea@gmail.com 

 

Ca urmare a Anuntului de publicitape publicat in SICAP cu nr....../.......... privind achiziția Achiziție 

de organizare a unei campanii de conștientizare  a rolului educație în comunitate  ”TLeducația în 

comunitate”  derulată în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru 

comunitățile defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise - 

ACCED” , finanțat prin POCU 2014-2020.  

Noi 
_____________________________________________________________________, 
vă transmitem, alăturat, următoarele documente care însoțesc oferta: 

 

- Documente de calificare (Formulare, Certificat ONRC); 
- Propunerea tehnică; 
- Propunerea financiară. 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele 
dumneavoastră. 
Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 
Cu stimă, 
[Nume ofertant], 

(numele, semnătura autorizată și ștampilă) 

 

 

 

 

mailto:isj.tulcea@gmail.com
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FORMULARUL 2 

          OPERATOR ECONOMIC  
          ____________________ 
           (denumirea/numele) 
    

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
(art. 164 din Legea 98/2016) 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al           
_____________________________________________________________,  
                                 (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 
acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, respectiv: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în 
care respectivul operator economic a fost condamnat;  
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 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.  
 

act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768
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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 de _____________________. 
                                                                                       (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
    Data completării ......................      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

     12 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

ACCesibilizarea ofertei de EDucație și 

formare pentru comunitățile defavorizate 

din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor 

educaționale deschise  
POCU/74/6/18/106346 

INSPECTORATUL                                   
ȘCOLAR                                   
JUDEȚEAN                                    
TULCEA

CASA 
CORPULUI  
DIDACTIC                                    
TULCEA 

 
FORMULARUL 3 

    OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

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

din Legea 98/2016 
 
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului 
economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de 
................................................................................................ pentru achiziția de 
............................................................................................................................
, cod CPV ..................................., la data de ............................., organizată de 
Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea declar pe proprie răspundere că: 

 
1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din 
Legea nr. 98/2016.  
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 
respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză;  
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de 
achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar 
aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni 
comparabile;  
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 
contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecție;  
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem 
informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am 
furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității 
contractante privind excluderea din procedura de atribuire. 
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
Operator economic, 
………………………. 
(semnătura autorizată ) 

act:1114166%2096798275
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FORMULARUL 4 
 
          OPERATOR ECONOMIC  
          ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), 

la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al 
ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din consiliul 
de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori 
subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 
   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea 
inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Inspectoratului Scolar Judetean 
Tulcea 
   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, 
economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi 
imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi, 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea, 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 Inspectoratului Scolar 
Judetean Tulcea și 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. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor 

care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Inspectoratului Scolar Judetean Tulcea, cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
   
  Data completării ...................... 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
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FORMULARUL 5 

 
 

............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

OFERTA FINANCIARĂ 
Către ....................... 

 
 
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ................ ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în 
documentația mai sus menționată, să furnizăm  ........................ ............................................................. 
pentru prețul de ........................................................... (cifre și litere) Ron la care se adaugă ..................... 
(cifre și litere) Ron, valoarea TVA.  
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestam serviciile 
.................................................................................................... în termenul de .........  (după caz) înscris 
în Propunerea tehnică și pe toată perioada contractului. 
 
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................... 
zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 
 
5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită, 
dacă acestea nu îndeplinesc toate condițiile menționate în documentația de atribuire. 
 
 
 
Data _____/_____/_____ 
 
 
 
 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 


