
 

  

 

FIȘA DE DATE 

 

Federația Română de Volei cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod poștal 

020954, cod fiscal 4203741 tel: /fax 0213171748, mail: frvolei@frvolei.ro, în calitate de autoritate 

contractantă, vă adresează invitaţia de a participa prin transmiterea de oferte, în vederea achiziționării de 

Servicii de cazare si masa pentru sportivi si colectiv tehnic care participă la pregatire Turneu final 

Campionat European - juniori I sub 19 ani ( feminin ) în perioada 24 - 25.08.2022, în localitatea Timisoara, 

solicitate prin Caietul de sarcini. 

1. Coduri de clasificare CPV: 55100000-1 - Servicii hoteliere;  

               55300000-3 Servicii de restaurant și de servire a mâncării 

2. Modalitatea de achiziţie publică : Procedură Proprie conform prevederilor art.68, alin.1 litera h) din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona: Servicii hoteliere.restaurant, servire a mesei 

4. Locul prestarii serviciilor: Timisoara; 

5. Cantitatea serviciilor ce trebuie prestate: conform cerințelor Caietului de sarcini; 

6. Termenul de prestare a serviciilor: conform cerințelor Caietului de sarcini; 

7. Valoarea estimată: 3620 lei fără TVA 

8. Sursa de finanţare: Venituri proprii ale Federației Române de Volei și MS; 

9. Ofertele alternative nu se acceptă; 

10. Preţul ofertei este ferm, exprimat în moneda naţională (lei); 

11. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine 

excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se 

încadrează în cazurile de justifică excluderea: 

a) Situația personală a ofertantului: 

1) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

2) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

3) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

4) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.59 și 60 (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind 

achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens se prezintă mai jos persoanele cu 

funcții de decizie din cadrul FRV: 

- Președinte Cojocaru Adin Marian 

- Secretar General Ispas Constantin  

- Economist Gheorghița Manolachi 

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, 

din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de 

anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul 

contractului. 

Se va prezenta Certificat constatator/Certificat de înregistrare emis de ONRC (document echivalent în 

cazul persoanelor juridice straine) în copie, semnat și ștampilat pentru conformitate cu originalul, eliberat in 

termen de maxim 30 de zile anterior termenului limită de depunere a ofertelor. 

Din certificatul ONRC/document echivalent trebuie  sa rezulte obiectul de activitate al operatorului 

economic, care trebuie sa aiba corespondent in obiectul achizitiei. Informatiile cuprinse in certificatul 

ONRC/documentul echivalent trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile, de la termenul limita de depunere; 

13. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română; 

14. Criteriul de atribuire utilizat: prețul cel mai scăzut , în condițiile respectării condițiilor tehnice din  

documentația de atribuire. 

15. Modalități de plată: Plata către prestator se efectuează în lei, prin ordin de plată, în contul acestuia, 

în termen de maximum de 45 de zile de la data înregistrării la F.R.Volei. a facturii fiscale emise de către 

operatorul economic și a documentelor justificative; 



 

  

 

16. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 18.08.2022, ora 16.00; Solicitările de 

clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa: frvolei@frvolei.ro sau la sediul federației; 

17. Termenul limită de depunere a ofertelor este 12.08.2022, ora 14.00; Ofertele care vor fi depuse 

după acest termen, nu vor fi luate în considerare. 

18. Întocmirea ofertei:  

Oferta se va depune la sediul Federației Române de Volei, București, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 

cod postal 020954 sau pe adresa de email: frvolei@frvolei.ro. In cazul depunerii ofertei prin posta 

electronica, documentele vor fi semnate, stampilate si scanate. 

Oferta va cuprinde Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Oferta financiară.  

Documentele de calificare sunt cele prezentate la punctul 11. 

Propunerea tehnică: 

Ofertantul are obligația de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea 

verificării conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini. Astfel, propunerea 

tehnică va conţine comentarii, articol cu articol, la specificaţiile tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin 

care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective.  

Ofertantul va completa Formularul de oferta (Formular 5), in care va fi inscrisa atat valoarea totala a 

serviciilor de cazare, cat si a celei de masa, inclusiv orice alte taxe sau costuri suplimentare, pe total. Se va 

completa centralizatorul de preturi pe toate cheltuielile defalcate. Preţul va fi exprimat în lei, fara TVA, şi 

ramane ferm pe întreaga perioadă de derulare a contractului. 

Oferta financiara se va depune pentru numarul maxim de zile solicitat. 

19. Finalizarea achiziției se realizează prin contract prestări servicii. 

20. Modalități de atac: conform prevederilor Legii 101/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

FEDERATIA ROMANA DE VOLEI 
Președinte 

 
Adin Marian Cojocaru 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția  

Servicii de cazare si masa pentru sportivi si colectiv tehnic care participă la pregatire Turneu final Campionat 

European - juniori I sub 19 ani ( feminin ) în perioada 24 - 25.08.2022, în localitatea Timisoara 

  

1. Caietul de sarcini: Constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnică şi oferta financiară. 

Cerinţele impuse prin caracteristicile tehnico-funcţionale vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice 

ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, se va lua în considerare doar în măsura în care 

propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.  

2. Specificații tehnice : 

Denumire acțiune și perioada: Turneu final Campionat European - juniori I sub 19 ani ( feminin ) în perioada 

24 - 25.08.2022 

Locație: Se vor presta servicii de masă și cazare în localitatea Timisoara.  

Servicii: servicii hoteliere, restaurant, servire a mesei (cazare și masă) 

a. Cazare: cazare sgl., dbl.,:  

6 sgl.+ 7 dbl. in perioada 24-25.08.2022  

 
b. Masa (mic dejun + prânz + cină):  

 Servicii masa :  

20 persoane x 1 zi x max.95,238 lei fără TVA /pers./zi (24-25.08.2022) – intrare cu cina, ieșire mic dejun + 

pranz la pachet. 

2. Condiții minime obligatorii: 

- clasificare unitate cazare 3* 

- Se va prezenta certificat de clasificare din care să reiasă numărul de stele ale unității hoteliere care oferă serviciile 

hoteliere; 

- Camerele vor fi curate, aerisite, cu temperatura adecvata, cu aer condiționat, cu baie proprie, așternuturile se vor 

schimba la cel mult 2 zile, paturile vor fi separate; 

- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a opta pentru opțiunea single la camerele duble achiziționate   

   în funcție de confirmarea de participare;  

- Masa (mic dejun, și cină) se va servi sub forma de meniu fix stabilit sau a la Carte; Prânz la pachet. 

- Respectarea orelor de masă solicitate de beneficiar; 

- Dotare cu aer condiționat a spațiilor de servire a mesei; 

- Plata serviciilor se va efectua în funcție de numărul de participanți; 

3. Cantitate :  

Cazare:  

6 sgl. 

7 dbl. 

Masă: 20 porții  

4. Perioada : 

24-25.08.2022          
Întocmit, 

   Antrenor federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Formularul nr. 1 
 

Operatorul economic 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Inregistrat la sediul autoritatii contractante                 
nr._________data___________ora_____ 

  
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 

Catre ________________________________ 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ______ din ______________, pentru atribuirea contractului de prestare 
de Servicii de cazare si masa pentru sportivi si colectiv tehnic care participă la pregatire Turneu final Campionat 
European - juniori I sub 19 ani ( feminin ) în perioada 24 - 25.08.2022, în localitatea Timisoara, noi 
____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic), CUI ......................, 
cont............................. deschis la ............................va  transmitem alaturat oferta. 

 
 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 
 
Data completarii ............................ 

 
 

Ofertant, 
 
 

........................................................ 
(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Formularul nr. 2 
Operator economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
DECLARATIE 

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

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) in calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/ tert sustinator al candidatului/ ofertantului, declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunea excluderii din achizitia publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, declar ca nu ma aflu 
in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin 
hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

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. 
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 
dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 
 

Operator economic 
 

................................................................. 
(stampila si semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 



 

  

 

Formularul nr. 3 
Operator economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea operatorului economic), în 
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la achizitia prin procedură proprie 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de cazare si masa pentru sportivi si colectiv 
tehnic care participă la pregatire Turneu final Campionat European - juniori I sub 19 ani ( feminin ) în perioada 24 - 
25.08.2022, în localitatea Timisoara, codul CPV 55100000-1 - Servicii hoteliere, 55300000-3 Servicii de restaurant și de 
servire a mâncării organizată de FR de Volei la data de 22.08.2022, declar pe propria răspundere sub sancţiunea 
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 
situaţia prevăzută la art. 165 din Legea 98/2016  
    
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care 
dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
 
 

Operator economic 
 

................................................................. 
(stampila si semnatura autorizata) 

 
 
 
 



 

  

 

Formularul nr. 4 
Operator economic 
.......................... 
(denumirea) 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate 
de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la achizitia prin procedură proprie pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de cazare si masa pentru sportivi si colectiv tehnic 
care participă la pregatire Turneu final Campionat European - juniori I sub 19 ani ( feminin ) în perioada 24 - 25.08.2022, 
în localitatea Timisoara, codul CPV 55100000-1 - Servicii hoteliere, 55300000-3 Servicii de restaurant și de servire a 
mâncării, organizată de FR de Volei la data de 22.08.2022, , declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din 
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile 
prevăzute de dispozițiile art. 167 din Legea 98/2016, respectiv: 
a) nu au fost încălcate obligaţiile stabilite potrivit art. 51 
b) societatea nu se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;  
c) nu a fost comisă o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea 
d) nu au fost 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) societatea nu şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 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;  
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante și nici să obţină informaţii 
confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire  
    
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de 
care dispun. 
 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
 

 
 

Operator economic 
 

................................................................. 
(stampila si semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798275&d=2016-06-21#p-96798275


 

  

 

Formularul nr. 5 
Operator economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ (propunere financiara) 

pentru atribuirea contractului de prestare de servicii 
 
 
1. Examinand invitatia de participare si anexele sale, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului 
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in 
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, să prestam Servicii de cazare si 
masa pentru sportivi si colectiv tehnic care participă la pregatire Turneu final Campionat European - juniori I sub 19 ani ( 
feminin ) în perioada 24 - 25.08.2022, în localitatea Timisoara, pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei) lei, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ...................... 
(suma în litere şi în cifre, precum si moneda ofertei) lei. 

  
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile din anexa, in graficul 
de timp solicitat de autoritatea contractanta.  
 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectiv pana la data de 21.09.2022, si 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, 
prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
 
5. Precizam ca: 

|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 
 

 
 

Operator economic 
 

................................................................. 
(stampila si semnatura autorizata) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 6 



 

  

 

 
 
 

Centralizator de prețuri pentru  
 

Servicii de cazare si masa pentru sportivi si colectiv tehnic care participă la pregatire Turneu final 

Campionat European - juniori I sub 19 ani ( feminin ) în perioada 24 - 25.08.2022, în localitatea 

Timisoara 

 

Nr. 
crt. 

 
Serviciul 

U.M. Cantitate 
Preț unitar 

(lei fără TVA) 
Preț total lei fără TVA 

0 1 2 3 4 5=3x4 

1 Masă porție 20   

2 Cazare sgl. buc. 6   

3 Cazare dbl. buc. 7   

 Total lei fără TVA:  

Total lei TVA:  

Total lei cu TVA:  

 
Observatii 
1. Se vor completa toate rubricile din tabelul de mai sus pentru ca oferta financiară să fie acceptată. 
2. Evaluarea ofertei se va face după ”Total lei fără TVA” care este compus din suma Prețurilor totale fără TVA 

( coloana 5) de la pozițiile 1 și 3 

3. Prețul unitar reprezintă :  
Masa : porție = lei/pers./zi 
Cazare : lei/cameră/zi 

4. Dacă autoritatea contractantă optează pentru opțiunea single la camerele duble achiziționate, valoarea 
contractului se va modifica corespunzător tarifului ofertat pentru camerele single. 

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

Operator economic, 
______________ 

(stampila si semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 



 

  

 

                   Formularul  nr.7 
Operator economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND evitarea conflictului de interese - 
Neîncadrarea în prevederile art.  59 si 60 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

 
Subsemnatul/a, ............................ reprezentant împuternicit al ............................. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura proprie pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca 
obiect Servicii de cazare si masa pentru sportivi si colectiv tehnic care participă la pregatire Turneu final 
Campionat European - juniori I sub 19 ani ( feminin ) în perioada 24 - 25.08.2022, în localitatea Timisoara, codul 
CPV 55100000-1 - Servicii hoteliere, 55300000-3 Servicii de restaurant și de servire a mâncării, organizată de FR 
de Volei la data de 22.08.2022, , in temeiul art. 60 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, declar 
pe propria răspundere ca: 
a) nu am legatura cu persoane care detin parti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris care sa fi 
participat in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor; 
b) nu am legatura cu persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane 
care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi, care sa fi participat in procesul de 
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor; 
c) nu am legatura cu persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii 
concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla 
intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare, 
care sa fi participat in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor; 
d) nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau nu 
am actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv, 
ori sunt implicati în relatii comerciale, cu persoane cu functii de decizie în cadrul autoritătii contractante sau al 
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire 
e) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt 
sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relatii comerciale cu persoane cu functii 
de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat în procedura de 
atribuire, precizate în fișa de date a achiziției;  
f) voi respecta prevederile art. 53 alin. (2) şi (3) din L98/2016 actualizată dacă situația o impune. 
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. 
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizati ai FR Volei cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura 
cu activitatea  noastra. 
Inteleg ca in cazul in care această declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 16.09.2022. 
 

Operator economic 
 

................................................................. 
(stampila si semnatura autorizata) 

                 
 
 
 
 



 

  

 

             Formularul 8 
 
Operator economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

Declarație pe proprie răspundere 
privind obligațiile din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă 

 
 
 

  Subsemnatul,................................,reprezentant împuternicit  al .........................................., declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că mă angajez să prestez serviciul, pe 

parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al 

relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri 

colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. 

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

domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, fiind incluse în ofertă astfel cum acestea sunt indicate in prețul 

contractului, conform propunerii financiare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
______________ 

(stampila si semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

CONTRACT  DE SERVICII 
Nr. ..... din ............. 

 
1.  Părţile 
În temeiul Legii nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat 

prezentul contract de prestări de servicii, între 
 
Federația Română de Volei cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, cod poștal 020954, cod fiscal 

4203741 tel/fax 0213171748, mail: frvolei@frvolei.ro, cont: RO 16 RNCB 02850695512090001, deschis la Banca 
Comercială Română, sucursala Unic, reprezentantă prin Dl. Adin Marian Cojocaru, avand functia de Președinte - 
achizitor, pe de o parte, 

şi  
 

................................................................,  cu sediul in Loc. ................................................, judetul 
..........................., telefon/fax ........................................, număr de înmatriculare  ........................................  CUI 
......................, cont............................. deschis la ............................,  reprezentata prin ............................, în calitate de 
administrator - prestator, pe de altă parte. 

 
2. Definiţii  
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile 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. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 

la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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: razboaie, revoluţii, 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; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract) 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia 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 in mod 

diferit. 
 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 Prestatorul se obligă să presteze Servicii de cazare si masa pentru sportivi si colectiv tehnic care participă la 

pregatire Turneu final Campionat European - juniori I sub 19 ani ( feminin ) în perioada 24 - 25.08.2022, în localitatea 
Timisoara, în conformitate cu obligaţiile asumate la prezentul contract – propunerea tehnică și propunerea financiară 
depusă în cadrul procedurii proprii . 

4.2 Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de ..........., la care 

se adaugă TVA conform legii. 
 
6. Condiţii de plată 



 

  

 

6.1 Modalități de plată: Plata către prestator se efectuează în lei, prin ordin de plată, în contul acestuia, în termen 
de maximum de 45 de zile de la data înregistrării la F.R. de Volei a facturii fiscale emise de către operatorul economic și 
a documentelor justificative; 

6.2 Plata se va efectua pentru numărul efectiv de participanți. 
7. Durata contractului 
7.1  Executarea prezentului contract începe la data de .............. 
72. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ................. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 
- Documentația de atribuire 
- Propunerea tehnică; 
- Propunerea financiară. 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea 

tehnică, anexă la contract. 
9.2 Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 

mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu 
serviciile prestate, şi 

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 Achizitorul are dreptul să verifice periodic fără o înştiinţare prealabilă, prin reprezentanţii săi desemnaţi, 

modul de prestare a serviciilor de către prestator. 
10.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit, stipulat la art. 5 al prezentului contract. 
 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,01%/zi din pretul 
contractului, pentru fiecare zi de intarziere. 

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 20 de zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01%/zi din pretul contractului, pentru fiecare 
zi de intarziere. 

11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 

11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia in mod unilateral contractul, fara punere in intarziere, in cazul in 
care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate in contract. 

11.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentruprestator.  În acest caz, prestatorul are dreptul de 
a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unila terale a 
contractului. 

 
12. Autoritatea contractanta va achizitiona integral serviciile, in limita fondurilor disponibile alocate pentru aceste 

categorii de servicii; orice modificare va fi consemnata printr-un act aditional. 
 
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
13.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în 
masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract.   



 

  

 

13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în toată perioada derulării contractului. 
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului.  

 
14. Verificări  
14.1. Beneficiarul are dreptul să verifice modul de prestare a serviciilor de către prestator; verificările vor fi făcute 

de către reprezentanţi ai Federatiei Romane de Volei, fără a înştiinţa în prealabil prestatorul, pentru a stabili 
conformitatea serviciilor prestate cu prevederile din propunerea tehnică; în cazul în care se constată nereguli, 
reprezentanţii Achizitorului vor întocmi un raport de control unde vor menţiona aspectele constatate.   

15. Ajustarea preţului contractului 
15.1 Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele prevăzute de art. 5 a 

contractului. 
15.2 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a opta pentru opțiunea ”single” la camerele duble 

achiziționate. În această situație, valoarea contractului se va modifica corespunzător tarifului ofertat în anexa la 
formularul de ofertă la poziția 2 ”Cazare sgl.” 

15.3 Plata se va efectua pentru numărul efectiv de participanți. 
16. Amendamente  
16.1 Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea oricărei clauze 

contractului, prin act adiţional, semnat de catre ambele parti. 
17. Cesiunea  
17.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.. 
17.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin contract.  
 
18. Forţa majoră 
18.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 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. 
18.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
18.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată 
pretindă celeilalte daune-interese. 

 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 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. 
19.2 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 
judecatoreşti din România.  

 
20. Incetarea contractului 
20.1 Prezentul contract încetează: 
- de drept, prin ajungerea la termen; 
- la solicitarea Achizitorului, cu o notificare transmisă Prestatorului cu 1 zi înainte dacă acesta îşi execută 

defectuos şi în mod repetat obligaţiile asumate prin contract, aspect constatat de reprezentanţii Achizitorului, conform 
art.14. 
 

21. Limba care guvernează contractul 
21.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
22. Comunicări 
22.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 

scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 



 

  

 

22.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 

 
23. Legea aplicabilă contractului 
23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Parţile au înteles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, unul pentru Prestator şi unul pentru 

Achizitor.     
  
 
 

  Federatia Romana de Volei                               Prestator, 
                       

             Președinte 

        Adin Marian COJOCARU 

 

 

       Secretar General                                                               

      Constantin ISPAS                                             

 

 

           Economist 

      Gheorghița MANOLACHI 

 

 

 
 


