PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 2 „ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII”
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1. „PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN
FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A IDEILOR NOI ȘI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI
ÎNTREPRINDERI, INCLUSIV PRIN INCUBATOARE DE AFACERI”
BENEFICIAR: CONFERENCE SYSTEMS S.R.L.
TITLUL PROIECTULUI: Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii inovative in
productie
Cod SMIS 2014+: 130873
Nr.: DP-14042021-CS024/POR

INVITAŢIE
Achizitie servicii de informare si publicitate pentru implementarea proiectului „Cresterea
competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii
inovative in productie”

Persoană juridică achizitoare CONFERENCE SYSTEMS SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Episcop Ilarion
nr. 14, email: conferencesystems@gmail.com, Tel: + 0745110601/0213216662, cod unic înregistrare RO
13093672, în baza contractului de finanțare POR 6440 pentru implementarea „Cresterea competitivitatii
SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii inovative in productie”
cod SMIS 2014+: 130873, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,
solicită oferte de preț pentru Achizitia de servicii de informare si publicitate pentru implementarea
proiectului „Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea
activitatilor si investitii inovative in productie”, Cod SMIS 2014+: 130873.
Obiectul contractului il reprezintă servicii de informare si publicitate pentru implementarea
proiectului „Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea
activitatilor si investitii inovative in productie”, Cod SMIS 2014+: 130873.
Cod CPV: 39294100-0 - Produse informative şi de promovare
Tipul contractului: servicii si produse
Locul de desfășurare a serviciilor: Bucuresti
Valoare estimată : 5.000 lei fara TVA
Durata contractului de achiziție: 12 luni, dar nu mai tarziu de data de 31.01.2022.
Data și ora limită de depunere a ofertelor: 21.04.2021, ora 16:00
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Achizitie directa conform ordinului nr. 1284/2016.
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Conditii contract: Se va incheia un contract de servicii, cu un singur operator economic. Nu se vor face
plati in avans. Plata se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar. Factura
va fi insotita de procesul verbal de receptie a serviciilor/produselor.
Cerințe de eligibilitate: Ofertanții trebuie să prezinte un certificat constatator, emis de Oficiul Registrului
Comertului/autorizatie de functionare/altele echivalente care sa dovedeasca forma de înregistrare. Obiectul
contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului. Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. art. 14 din OUG 66/2011, atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului.
Adresa la care se transmit ofertele: CONFERENCE SYSTEMS SRL Bucuresti, Str. Episcop Ilarion nr.
14. Ofertele vor fi trimise si pe e-mail, in format editabil, la adresa conferencesystems@gmail.com.
Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail: conferencesystems@gmail.com.
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SPECIFICAȚII TEHNICE
1. DATE GENERALE DESPRE PROIECT
Denumirea Proiectului: „Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS
diversificarea activitatilor si investitii inovative in productie”, cod SMIS 2014+: 130873

SRL

prin

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea prin diversificare a SC CONFERENCE SYSTEMS SRL
intr-un nou domeniu de activitate in vederea cresterii competitvitatii.
Obiectivele specifice:
OS1: Infiintarea si dotarea unui punct de lucru in orasul Scornicesti, Regiunea Sud Vest Oltenia prin
achizitionarea de echipamente performante inovative de inalta tehnologie pentru noua activitate de
productie audio – video, cinematografica si de televiziune, in termen de 12 luni.
In cadrul proiectului se va asigura infiintarea unui punct de lucru in orasul Scornicesti, Reginea Sud Vest
Oltenia, prin obtinerea noului cod CAEN aferent activitatii de productie audio-video, de cinematografie si
televiziune la locul de implementare a proiectului si prin obtinerea tuturor avizelor necesare. Totodata,
punctul de lucru va fi igienizat si dotat cu mobilier, birotica si toate cele necesare functionarii, din resurse
proprii ale societatii. Dotarea cu echipamentele de productie necesare pentru aceasta noua activitate
aferenta punctului de lucru infiintat va fi realizata prin achizitionarea in cadrul proiectului. De asemenea,
personalul care va deservi aceste echipamente va fi instruit in cadrul proiectului. Promovarea si publicitatea
proiectului se va asigura in conformitate cu Manualul de Identittate Vizuala prin achizitonarea si montarea
unei placi permanente pentru sediul punctului de lucru precum si prin utilizarea de autocolante personalizate
ce vor fi montate pe echipamente.
Prin indeplinirea Obiectivului Specific OS1, se va realiza Obiectivul General al proiectului creandu -se
premisele logistice si de dotare necesare desfasurarii noii activitati a societatii, activitate destinata cresterii
cotei de piata si imbunatatirii competitivitatii sale.
2. OS2 : Cresterea cu minimum 50% a cifrei de afaceri a SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin
dezvoltarea activitatii de productie audio-video, cinematografica si de televiziune, precum si a serviciilor
inovatoare oferite, in termen de 12 luni. In urma investitiei de baza in echipamente si licente, la nivelul
societatii se va realiza diversificarea productiei prin realizarea de produse in domeniul media, publicitate ,
televiziune digitala si cinematografie. Aceste produse vor fi comercializate pe piata in cadrul unuor servicii
complexe, inovatoare care includ intreg ciclul de la concepere, story-telling, subtitrare, procesare video pana
la transmitere live, inclusiv live-streaming, In acest mod, societatea SC CONFERENCE SYSTEMS SRL va
acoperi o plaja larga de clienti inclusiv corporatii, institutii, ONG-uri , societati comerciale si beneficiari
individuali, din varii domenii de activitate aflate in plina expansiune (industria media si de publicitate, cultura,
educatie inclusiv e-learning, MICE – Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions, sectorul medical,
industria farma, productia de detergenti , industria modei, proiecte de dezvoltare comunitara, institutionala,
etc).Imediat dupa achizitionarea si montarea echipamentelor si licentelor, respectiv instruirea personalului
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nou angajat pentru aceasta activitate, societatea va trece la productia propriu-zisa si la comercializarea
serviciilor inca din luna a 6-a a proiectului, asigurandu-se conditiile pentru valorificarea comerciala a
investitiei si cresterea cu peste 50% a cifrei de afaceri a societatii la finalul proiectului. Prin realizarea OS2
se va asigura OG al proiectului, respectiv cresterea competitivitatii societatatii in urma dezvoltarii unei noi
activit.
3. OS 3 : Cresterea cu 50% a numarului de angajati ai firmei prin infiintarea si mentinerea a 5 locuri de
munca pentru noua activitate creata in vederea diversificarii produselor si serviciilor oferite pe piata, in
termen de 12 luni. Prin indeplinirea acestui obiectiv se va asigura angajarea , instruirea si mentinerea unui
numar de 5 persoane in meserii aferente productiei audio-video, cinematografica si de televiziune, din care
minimum 50% vor fi persoane din categorii defavorizate.Categoriile avute in vedere la angajarea
persoanelor din categorii defavorizate sunt urmatoarele:
(a) nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni;
(b) are vârsta cuprinsa între 15 si 24 de ani;
(c) nu a absolvit o forma de învatamânt liceal sau nu deþine o calificare profesionala (Clasificarea
Internationala Standard a Educatiei 3) sau se afla în primii doi ani de la In luna a 6-a a proiectului se vor
angaja primele doua persoane, urmand ca pana la finele proiectului sa se mai angajeze progresiv inca 3
persoane. Personalul nou angajat va fi instruit in cadrul proiectului in vederea utilizarii echipamentelor
inovative de inalta tehnologie achizitionate, atat din punct de vedere teoretic (in concordanta cu instructiunile
furnizorilor /producatorilor acestora), cat si in mod practic. Cele 5 noi locuri de munca vor fi mentinute si in
perioadade durabilitate a proiectului, respectiv 3 ani de la realizarea platii finale in cadrul contractului de
finantare.
Prin prezenta documentatie de atribuire, invitam operatorii economici interesati sa depuna o oferta
pentru achizitia de produse informative şi de promovare pentru implementarea proiectului „Cresterea
competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii
inovative in productie”, Cod SMIS 2014+: 130873
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului si constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică
si cea financiară.
Caietul de sarcini conţine in mod obligatoriu, specificaţii tehnice si totodată indicaţii privind regulile
de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii operatori economici să elaboreze propunerea
tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare
celor prevăzute în caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca
de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse.
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Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de <<sau echivalent>> si vor fi considerate
specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.
2. OBIECTUL ACHIZITIEI
Obiectul achiitiei il reprezinta achizitia de servicii de informare si publicitate pentru implementarea
proiectului „Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si
investitii inovative in productie”, Cod SMIS 2014+: 130873.
Nr.
Crt
1
2
3
4

Obiectul Contractului
Anunt/Comunicatul de presa pentru inceperea
proiectului
Anunt/Comunicatul de presa pentru finalizarea
proiectului
Afis/panou A2
Etichete autocolante

Nr
buc
1

Valoare estimata lei
fara TVA
1000

1

1000

1
200

2000
1000

3. SPECIFICATII TEHNICE MINIME
Pentru a asigura o informare corecta și coerenta privind asistenta acordata tarii noastre de catre
Uniunea Europeana in cadrul acestui proiect, vor fi utilizate urmatoarele mijloace publicitare:
a) 2 comunicate de presa, privind începerea și închiderea proiectului;
b) 1 panou/ Afis A2 – pe perioada desfasurarii proiectului si a perioadei de sustenabilitate
c) Etichete autocolante pentru toate dotarile (mijloace fixe), achiziționate prin proiect.
Toate materialele vor fi realizate in stricta concordanta cu indicatiile tehnice din Manualul de ldentitate
Vizuala pentru Programul Operational Regional 2014-2020, MIV.
Conform prevederilor din cadrul Anexei 8 la contractul de fiantare - Masurile de informare și publicitate Ia
Contractul de finantare, beneficiarul are obligatia de a transmite spre avizare catre OI materialele de
informare si publicitate cu cel putin 15 zile lucratoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.

DIFUZAREA MATERIALELOR
Modelul/template-ul materialelor de promovare, va fi pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta.
Furnizorul de servicii are obligatia difuzarii acestora sau de realizare fizica a acestora, dupa cum urmeaza:
1. Comunicatul de presa - va fi publicat intr-o publicatie generalistă on-line (locala sau regionala), cu
trimitere din homepage intr-o alta pagina. Comunicatul/anuntul va ramane postat minim 3 zile.
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Acest portal va avea minim 3.000 de vizitatori unici/lună (se va lua în calcul luna dinaintea publicării
anunțului/ comunicatului ce are în vedere promovarea proiectului). Numărul de vizitatori unici poate fi
identificat printr-una dintre modalitățile următoare:
a) o declarație a reprezentantului legal al publicației online cu privire la numărul vizitatorilor unici;
b) situația care se generează prin activarea butonului TRAFIC RANKING (trafic.ro) din care reiese
numărul de vizitatori unici;
c) situaţii elaborate de instituţii specializate (SATI etc.) din care reiese numărul de vizitatori unici.
Dovada indeplinitii vizitatorilor unici va trebui comunicată autorității contractante. Dovada apariţiei
anunţurilor/comunicatelor livrate către mass media online conform cerințelor de mai sus se face prin
printscreen la pagina web a publicației online unde s-a publicat, astfel încât să fie vizibil textul ştirii/
anunţului, numele publicației/publicațiilor online şi data apariţiei și transmiterea unui link către pagina
respectivă prin email.
2. Afis/panou A2 – va fi amplasat la locul implementarii proiectului (noul punct de lucru) ce face obiectul
activitatilor din cadrul proiectului. Afisul/panoul va fi confecționat dintr-un material rezistent (ex. carton
plastifiat sau aluminiu). Dacă se deteriorează din cauza condițiilor meteo sau este vandalizat, acesta se
va înlocui în maxim 15 zile lucrătoare. Acest afiș se va instala într-un loc ușor vizibil publicului, respectiv
la intrarea principală în clădire. Pe afișul respectiv vor fi incluse următoarele sigle în partea de sus, de
la stânga la dreapta:
a. logo-ul Uniunii Europene și cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoțit de numele
Fondului European de Dezvoltare Regională;
b. logo-ul Guvernului României;
c. logo-ul Programului Operațional Regional 2014-2020 și sloganul: “Călătoria continuă!”;
d. logo-ul Instrumentelor Structurale;
Urmate de:
e. numele proiectului;
f. numele beneficiarului;
g. valoarea contribuției europene;
3. Etichete autocolante pentru toate dotarile (mijloace fixe), achizitionate in cadrul proiectului Dimensiunea:
100mm x 100mm, 200 bucati etichete autocolante.
Materialul se va alege, astfel incat sa se asigure durabilitatea in timp și Ia conditiile meteo. Acestea vor fi
plasate pe partea cea mai vizibila pentru public a obiectelor pe care se aplica. Pentru rezistenta Ia conditiile
meteo, sunt recomandate autocolantele din PV și lacuirea UV.
Autocolantele se amplaseaza în maxim 30 zile de Ia data achizitiei și se pastreaza cel putin doi ani de Ia
finalizarea proiectului. Autocolantele vor fi realizate în varianta color.
CRITERII DE ATRIBUIRE
Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui oferta prezinta pretul cel mai scazut.
Nota:
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Pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectului se vor utiliza si respecta indicațiile
tehnice menționate în Manualul de Identitate vizuală.
Informații suplimentare:
1.
Oferta va cuprinde propunerea tehnica, propunerea financiară si documentele solicitate (Anexa
1, 2) semnate de reprezentantul legal/imputernicitul ofertantului.
2.
Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerințele solicitate in specificațiile
tehnice.
3.
In cazul in care se depun oferte cu acelaşi preț, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite
ofertanților o noua propunere financiara, caz in care câștigător va fi declarat ofertantul cu propunerea
financiara cu prețul cel mai scăzut.
4.
NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
5.
NU se accepta oferte întârziate.
6.
NU se accepta oferte parțiale.
7.
Oferta va fi considerată fermă și se va menține timp de 30 de zile de la ofertare.
ALTE CERINŢE TEHNICE
Pentru toate produsele mai sus menţionate Furnizorul va asigura şi elementele de creaţie
(Concepere: grafică (art direction), texte (copywriting), pregătire pentru tipar (DTP), producţie şi livrare
necesare, acestea fiind în prealabil discutate şi agreate cu Beneficiarul.
Pentru toate materialele promoţionale mai sus menţionate se vor aplica regulile de identitate vizuală
menţionate in Manualul de identitate vizuala pentru Programul Operational Regional 2014-2020, MIV.
Tehnoredactare computerizată. Pentru partea de creatie pe care o implică furnizarea acestor
produselor finite, Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta sa respecte in totalitate
cerintele prevazute in prezentul Caiet de sarcini; in acest sens, ofertantul trebuie:
- să aibă capacitatea de a macheta – folosind computerul şi tehnologia informaţională;
- să aibă capacitatea de a efectua servicii pregatitoare pentru tiparire DTP.
- să aibă capacitatea de a preda materialele in format editabil. Materialele vor fi executate folosind
programe profesionale;
- să pună la dispoziţia autorităţii contractante materialul final, în format electronic (“pdf” “cdr” “psd”),
pe compact disc- CD;
- odata cu predarea machetei finale aferenta materialelor, ofertantul câştigător are obligaţia de a
preda autorităţii contractante, CD-urile cu continutul lucrarilor, respectiv: imaginile utilizate în materiale
(rezoluţie 300 dpi, format TIFF, dimensiune aproximativă 60 cm x 60 cm), inclusiv “collect-ul” (fişierul sursă),
fonturi şi imagini.
- Dreptul de reeditare a lucrărilor aparţine exclusiv beneficiarului.
CONDIŢII DE LIVRARE/ PRESTARE:
Materialele se vor comanda ferm dupa semnarea contractului si se vor livra la sediul autoritatii contractante
7

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro

|

facebook.com/inforegio.ro

Livrarea/ prestarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente, după caz:
a) factură fiscală
b) proces verbal de recepţie realizat de catre Furnizor si semnat de ambele parti.
RECEPŢIA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR:
I.
Recepţia va consta în verificarea cantitativă şi calitativă a serviciilor/produselor contractate,i
va fi efectuată la sediul Beneficiarului şi va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de
recepţie semnat de reprezentanţii Furnizorului şi cei ai Beneficiarului.
II.
Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor din oferta propusă, Beneficiarul are
dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
i. să înlocuiască produsul refuzat, în 5 zile lucrătoare de la sesizarea achizitorului;
ii. să facă toate modificările necesare pentru ca produsele/ serviciile să corespundă
specificaţiilor tehnice, în 5 zile lucrătoare de la sesizarea achizitorului.
III.
După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal de recepţie
finală, cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii Furnizorului şi ai Beneficiarului.
IV.
Dacă se constată defecte asupra produselor ulterior recepţiei produselor/serviciilor,
Furnizorul va înlocui în termen de 5 zile lucrătoare aceste produse/servicii.
GARANŢII:
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate materialele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a emite o declaratie de conformitate, in
baza careia isi asuma garantia serviciilor efectuate si a materialelor livrate. Toate materialele
vor fi inscripţionate conform manualului de identitate vizuală
Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Furnizorul, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu aceasta garanţie.
La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de
a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, la
adresa de livrare. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele
defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii
produsului.
Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, Beneficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele
Furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Beneficiarul le
poate avea faţă de acesta prin contract.
In perioada de garantie, toate costurile legate de remedierea defectiunilor cad in sarcina
Furnizorului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe in vamă, manoperă pentru
reparare etc.)
Termenul de intervenţie pentru remedierea defecţiunilor în perioada de garanţie va fi de
maxim 24 de ore de la anunţarea defecţiunii.

ORGANIZARE SI METODOLOGIE
Propunerea tehnică va fi structurată într-un mod care să permită urmărirea facilă a raspunsurilor, punct cu
punct, la cerinţele caietului de sarcini, de către comisia de evaluare a ofertelor. Propunerea tehnică trebuie
să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/ obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini.
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FACILITĂŢI OFERITE DE FURNIZOR
Furnizorul va asigura toate resursele umane şi materiale necesare pentru buna execuţie a contractului.
ALTE CERINŢE
I.
Toate preţurile produselor şi serviciilor vor fi exprimate în lei, fără TVA şi sunt ferme pe toată
perioada contractului.
II.
Toate cerinţele enunţate în Caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.
III.
Nerespectarea în totalitate a cerinţelor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini va conduce la
declararea ofertei ca neconformă şi respingerea ofertantului
IV.
Adjudecarea se va efectua in conformitate cu Fişa de Date a Achiziţiei
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel încât să rezulte ca sunt îndeplinite toate cerinţele menţionate în
Specificatiile tehnice.
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE
Oferta financiară va avea perioada de valabilitate de 30 zile, având caracter ferm si obligatoriu din punct de
vedere al conținutului pe toata perioada de valabilitate
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Formular 1
OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea si sancționarea neregulilor apărute în obținerea si utilizarea
fondurilor europene si sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările si completările
ulterioare

Subsemnatul ...................., în calitate de Ofertant la procedura de atribuire a contractului de furnizare
având ca obiect Achizitie servicii de consultanta pentru implementarea proiectului „Cresterea
competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii
inovative in productie” declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului in declarații, așa cum este
acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările si completările
ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art.13 și 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări si
completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările si completările ulterioare.
Subsemnatul ................, declar că voi informa imediat Beneficiarul – CONFERENCE SYSTEMS
SRL, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg
că firma CONFERENCE SYSTEMS SRL are dreptul de a solicita, in scopul verificării și confirmării
declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data completării
Nume și prenume reprezentant legal
Semnătură
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Formular 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Declarație privind situația personala
Procedura: Achizitie servicii de consultanta pentru implementarea proiectului „Cresterea
competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii
inovative in productie”
[acest Formular va fi completat de către fiecare operator economic care are calitatea de ofertant unic,
lider al asocierii, partener al asocierii sau subcontractant]
Subsemnatul, ............................................... [introduceți nume și prenume], în calitate de
reprezentant al ................................................................ [introduceți denumirea operatorului economic],
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art.
326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, că ………………………………. [introduceți denumirea
operatorului economic] nu se află în nici una din situațiile ce determină excluderea de la procedura de
achiziție a serviciilor de consiere și orientare profesională, și anume:
a) ……………………… [introduceți denumirea operatorului economic] nu se află în stare de faliment

și nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu au încheiat
concordate judiciare, nu și-a suspendat activitatea economică și nu face obiectul unei proceduri în
urma acestor situații și nu se află în situații similare în urma unei proceduri similare prevăzute de
legislația sau de reglementările naționale;
b) ……………………… [introduceți denumirea operatorului economic] sau persoanele care au putere
de reprezentare, decizie sau control asupra ……………………… [introduceți denumirea
operatorului economic] nu au fost condamnate printr-o hotărâre cu valoare de res judicata a unei
autorități competente a unui stat membru pentru un delict legat de conduita profesională;
c) ……………………… [introduceți denumirea operatorului economic] nu a comis în conduita
profesională greșeli grave;
d) ……………………… [introduceți denumirea operatorului economic] sau persoane cu putere de
reprezentare, decizie sau control asupra ……………………… [introduceți denumirea operatorului
economic] nu au fost condamnate printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă,
corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau participare la orice alte activități
ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că CONFERENCE
SYSTEMS SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislației penale privind falsul în declarații.
Data
Numele și funcția persoanei autorizate
Semnătura persoană autorizată
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