
 

 

 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe 
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 
Obiectivul Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire 
timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural 
Obiectivul Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților 
egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ 
comunitățile dezavantajate socio-economic 
Nr contract: POCU/784/6/24/139433 
Titlul proiectului: “SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” 
Cod SMIS: 139433 

98/17.09.2021 

Aprob, 

Iulian - Vasile POPESCU 

Presedinte Executiv 

 
I N V I T A Ţ I E 

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE  

Servicii de psihoterapie pentru copiii din grupul tinta al proiectului ”SPER - Susținem 
Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433 

ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, cod de identificare fiscală 
28371335, înregistrată la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 9/15.03.2011, cu sediul în 
Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului nr. 195A, județul Gorj, cod poștal 210204, România, 
telefon: +4 021 539 78 77 , poștă electronică: office@asociatiaexcelsior.ro, în calitate de 
Beneficiar al finanțării, reprezentată legal prin domnul Iulian-Vasile POPESCU, Președinte 
executiv, în baza contractului de finanțare POCU/784/6/24/139433 pentru implementarea 
proiectului ” SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433, 
proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
solicită oferte de preț pentru achizitia de Servicii de psihoterapie pentru copiii din grupul tinta 
al proiectului ”SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433 

Obiectul contractului il reprezintă  Servicii de psihoterapie pentru copiii din grupul tinta al 
proiectului ”SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433 

85121270-6 - Servicii de psihiatrie sau psihologie  

Valoare estimată : 40.500 lei fara TVA 

Condiții contract:  
Se va încheia un contract de servicii, cu un singur operator economic.  
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.  
Nu se vor face plati in avans. Plata se va face în termen de maxim 30 zile de la înregistrarea 
facturii la Autoritatea Contractantă. Factura se emite pe baza raportului de activitate si a 
procesului verbal de receptie a serviciilor. 
Durata contractului: pana la data de 31.12.2023 
 



 

 

 

Condiții participare: 
1. Certificate sau documente relevante care sa dovedească forma de înregistrare, sediul si 

obiectul de activitate al operatorului economic (certificat constatator emis de ONRC valabil 
la data depunerii ofertei in care sa fie autorizat codul CAEN 8690 – Alte actvitati referitoare 
la sanatatea umana) 

2. Formularul 1 – Fisa de informații generale 
3. Formularul 2 – Formular de oferta, inclusiv Anexa – Centralizator oferta  
4. Formularul 3 -  Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 

nr.98/2016 
5. Formularul 4 DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 

98/2016 
6. Formularul 5 -  DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN 

LEGEA 98/2016 
7. Formularul 6 -  Propunerea tehnica 
8. Formularul 7 – Declaratie de disponibilitate 
9. CV si documente suport pentru psihoterapeutul ofertat 

 
Pentru participarea in proiect, ofertantul trebuie sa prezinte cel putin un Psihoterapeut care sa 
indeplineasca urmatoarele cerinte: 

- Studii superioare de specialitate (psihologie) 
- Sa detina atestat de libera practica emis de Colegiul Psihologilor din Romania 

Pentru fiecare expert nominalizat în oferta tehnică se vor prezenta următoarele documente: 
- CV in format Europass 
- Declaratie de disponibilitate pe modelul din Formularul 7 
- Diplome recunoscute la nivel national – copie certificata ”conform cu originalul” 
- Atestatul de libera practica emis de Colegiul Psihologilor din Romania – copie certificata 

”conform cu originalul” 
Achiziția directă nefiind o procedura de atribuire nu se desfășoară o ședință publică de deschidere 
a ofertelor și nici nu se vor solicita completări ale documentelor lipsa. Ofertele care nu conțin toate 
documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare. 
 
Criterii adjudecare:  
Prețul cel mai scăzut dintre ofertele care îndeplinesc cerințele tehnice solicitate in specificațiile 
tehnice. 
 
Termen limita primire oferte: 24.09.2021 ora 16.00 
 
Informații suplimentare: 
1. Operatorii economici trebuie sa depună oferta pana la data de 24.09.2021 ora 16.00 in 
plic la punctul de lucru al beneficiarului din București, Splaiul Unirii, nr.76, Cladirea River Plaza, 
corpul A, etaj 9 sau prin email pe adresa: office@asociatiaexcelsior.ro  
2. Oferta va cuprinde propunerea tehnica, propunerea financiară conform model anexat 
si documentele solicitate la condiții de participare, semnate de reprezentantul 
legal/imputernicitul ofertantului. 
3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerințele solicitate in 
specificațiile tehnice. 



 

 

 

4. 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. 
5. Persoana contact informații suplimentare: Cristina Itcuș, manager proiect. 
6. NU se accepta oferte alternative la oferta de baza. 
7. NU se accepta oferte întârziate. 
8. NU se accepta oferte parțiale. 
9. Oferta va fi considerată fermă și se va menține timp de 30 de zile de la ofertare. 
 
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE 
Documentele ce fac parte din oferta tehnica trebuie sa cuprinda informatii concrete si 
profesioniste care sa permita identificarea cu usurinta  a corespondentei cu specificatiile tehnice 
minime din caietul de sarcini. Oferta tehnica trebuie completata pe modelul din formularul 6. 
 
NOTĂ: 

1. Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea 
contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de 
către fiecare ofertant, Oferta tehnică. Cerinţele impuse sunt considerate ca fiind 
minimale. Ofertarea de servicii inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau 
care nu satisfac cerinţele Caietului de sarcini va avea drept consecinţă declararea 
ofertei ca fiind neconformă. 

2. Conform contractului de finanțare, Prestatorul are obligația de a prezenta toate 
informațiile/documentele solicitate de către persoanele autorizate și/sau 
organismelor cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei 
Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat 
al Comisiei Europene – Oficiul European pentru Lupta Antifraudă (OLAF), precum 
și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifrauda – DLAF, în limitele 
competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează 
verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.  

3.  Prestatorul are obligația de a presta serviciile in conformitate cu manualul de 
identitate vizuală al POCU și orice instrucțiuni transmise de către autoritatea 
contractantă. 

4. NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE. 
 
Documente anexate:  
 Formularul 1 – Fisa de informații generale 
 Formularul 2 – Formular de oferta, inclusiv Anexa – Centralizator oferta  
 Formularul 3 -  Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 
nr.98/2016 
 Formularul 4 DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 
98/2016 
 Formularul 5 -  DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 
98/2016 
 Formularul 6 – Oferta tehnica 
 Formularul 7 – Declaratie de disponibilitate 

 



 

 

 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

 
1. PREVEDERI GENERALE 

 
Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi 
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnică. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.       
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi 
luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui 
nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate. Ofertarea de servicii cu caracteristici 
inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi 
respinsă. 
 
NOTA: specificațiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificațiile tehnice care indica 
o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un 
brevet de invenție, o licența de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a 
tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau 
a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau 
echivalent». 
 

2. Descrierea proiectului 

Prezenta procedura de achiziție este demarata in contextul implementării proiectului ” SPER - 
Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433. 

ASOCIAŢIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE în calitate de beneficiar, în 
parteneriat cu CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GORJ 
implementează în perioada 6 Mai 2021 – 31 Decembrie 2023  proiectul cu titlul ” SPER - 
Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433, finanțat în baza 
Contractului de finanțare nr. POCU/784/6/24/139433 

Grup tinta al proiectului este format din 
o 270 copii  

o Din care minim 28 de etnie roma  
o minim 50 din mediul rural 
o 40 de Prescolari, 100 de elevi din învățământul primar (6-10 ani), 100 de elevi din 

învățământul gimnazial (11-14 ani) si 30 de elevi din învățământul secundar 
superior (14-16 ani) 

o minim 2 vor fi copii cu dizabilitati si/sau nevoi speciale 
o 90 parinti/tutori ai acestora 

o Parinti/tutori ai celor 40 de prescolari incadrati in GT – minim 10 persoane 
o Parinti/tutori ai celor 230 elevi incadrati in GT – minim 80 persoane.   

 



 

 

 

i. Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de participare la educatie a prescolarilor, 
elevilor din invatamantul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) si secundar superior (14-16 ani) 
care au parinti plecati la munca in strainatate prin implementarea unor masuri integrate de 
educatie si consiliere sociala la nivelul judetului Gorj si prin stimularea colaborarii intre unitatile 
scolare, autoritatile si institutiile locale, ONG-uri si comunitate. 

ii. Obiectivele specifice 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
Obiectivul specific 1:  

Stimularea participarii la activitatile educationale pentru 270 prescolari si elevi din invatamantul 
primar, gimnazial si secundar care au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate prin 
furnizarea unui program integrat care cuprinde: suport educational, servicii psiho-sociale de 
sprijin, suport material si activitati creative, recreative si de socializare 
Obiectivul specific 2:  
OS2 Dezvoltarea competentelor pentru 90 de parinti/turori ai copiilor care au cel putin un parinte 
plecat la munca in strainatate prin furnizarea unui pachet integrat de educatie parentala si masuri 
de consiliere sociala 
Obiectivul specific 3:  
Cresterea gradului de constientizare a institutiilor, comunitatilor si cetatenilor din Regiunea Sud 
Vest Oltenia cu privire la problemele cu care se confrunta copiii care au parintii plecati la munca 
in strainatate si la obligatiile legale ale parintilor la plecarea din tara si stimularea implicarii active 
a acestora in rezolvarea acestor probleme prin dezvoltarea unei retele de parteneri si prin 
campanii de informare si constientizare. 
 

3. DESCRIEREA ACHIZIȚIEI 
 
Serviciile de psihoterapie solicitate prin prezenta documentatie vor fi realizate pentru o parte 
dintre copiii din grupul tinta al proiectului, cu varste intre 3 si 16 ani, in functie de nevoile 
identificate in perioada de implementare a proiectului. Serviciile sunt necesare pentru realizarea  
activitatii R1.2 Servicii psiho-sociale de sprijin. 
 
Serviciile psiho-sociale de sprijin pentru elevii care au parintii plecati la munca in strainatate vor 
fi adaptate intervalului de varsta si particularitatilor individuale in vederea dezvoltarii rezilientei 
personale si sprijinirii traversarii perioadei de separare de parinti. Au fost prevazute 6340 ore de 
activitate pentru Consilierii scolari pe toata perioada de desfasurare a activitatilor cu cei 270 copii 
din grupul tinta, astfel: toti copiii din grupul tinta vor beneficia de o evaluare initiala a nevoilor 
individuale (inclusiv rezolvarea unui test) realizata de catre un consilier scolar care va intocmi un 
Raport de evaluare initiala cuprinzand recomandari cu privire la serviciile psiho-sociale de sprijin 
de care vor beneficia, in functie de indicatiile specialistilor si de particularitatile individuale.  
Ulterior evaluarii initiale, in perioada de implementare se vor desfasura sesiuni individuale cu 
elevii, astfel ca fiecare copil va mai beneficia de un total de 4 sesiuni de consiliere pentru suport 
emotional si psihopedagogic. In cazul in care in urma sedintelor de consiliere se constata ca o 
parte dintre copii din GT sufera de depresie / anxietate care necesita servicii de psihoterapie care 
trebuie realizate de catre un psiholog autorizat de Colegiul Psihologilor din Romania, liderul de 
parteneriat va subcontracta serviciile de psihoterapie.  



 

 

 

 
 

4. SPECIFICAȚII TEHNICE 
 
Serviciile de psihoterapie solicitate prin prezenta documentatie vor fi realizate pana la finalizarea 
proiectului (31.12.2023) pentru o parte dintre copiii din grupul tinta al proiectului, cu varste intre 3 
si 16 ani, in functie de nevoile identificate in perioada de implementare a proiectului. 
 
Pentru participarea in proiect, ofertantul trebuie sa prezinte in oferta sa cel putin un Expert cheie 
Psihoterapeut care sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

- Studii superioare de specialitate (psihologie) 
- Sa detina atestat de libera practica emis de Colegiul Psihologilor din Romania  

Pentru fiecare expert nominalizat în oferta tehnică se vor prezenta următoarele documente: 

- CV in format Europass 
- Declaratie de disponibilitate pe modelul din Formularul 7 
- Diplome recunoscute la nivel national – copie certificata ”conform cu originalul” 
- Atestatul de libera practica emis de Colegiul Psihologilor din Romania – copie certificata 

”conform cu originalul” 

Serviciile solicitate constau in: 
- Realizarea a 270 de sedinte de psihoterapie individuale realizate pe toata perioada 

proiectului in functie de necesitati. Numarul de sedinte a fost estimat astfel 27 copii x  10 
sedinte/copil, insa prihoterapeutul va decide daca numarul de sedinte va fi mai mic sau 
mai mare de 10 si frecventa cu care vor fi realizate sedintele de psihoterapie, in functie 
de nevoile identificate pentru fiecare copil participant. 

- Durata unei sedinte este de minim 40 minute – maxim 60 minute 
- Sedintele de psihoterapie vor fi realizate de un psihoterapeut autorizat de catre Colegiul 

Psihologilor din Romania specializat in Psihoterapie familiala  
- Sedintele de psihoterapie pot fi organizate dupa cum urmeaza: 

o fata in fata in Municipiul Targu Jiu judetul Gorj la sediul/punctul de lucru al 
prestatorului sau la sediul beneficiarului (strada Unirii nr 83) sau in spatiul inchiriat 
prin proiect (care va fi comunicat prestatorului dupa semnarea contractului de 
inchiriere) sau la domiciliul copiilor – in functie de cum stabileste prestatorul cu 
reprezentantii legali ai copiilor participanti 

o online prin sisteme de videoconferinta  
- Beneficiarul va transmite prestatorului numele si datele de contact ale copiilor si 

reprezentantilor legali ai acestora. Programul sedintelor individuale, frecventa, modul de 
realizare (fata in fata sau online) si locatia se vor stabili de catre prestator de comun acord 
cu reprezentantii legali ai copiilor 

 
Receptia serviciilor: se va face lunar in functie de numarul de sedinte de psihoterapie realizate in 
luna respectiva. In lunile in care au fost prestate servicii, prestatorul va intocmi un raport de 
activitate lunar in care va mentiona numarul de sedinte efectuate, numele copiilor, data si ora 
cand a fost realizata sedinta respectiva si modul de derulare al acesteia (fata in fata sau online). 
Dovada realizarii serviciilor se face astfel: 



 

 

 

- Pentru sedintele realizate fata in fata: lista de prezenta in care este indicata data si ora 
sedintei, semnata de reprezentantii legali ai copiilor care au participat la sedintele de 
psihoterapie 

- Pentru sedintele realizate online: capturi de ecran de la inceputul si sfarsitul sedintei de 
psihoterapie din care sa poata fi identificata exact data si ora sedintei. 

Facturarea serviciilor se va face lunar, dupa acceptarea de catre beneficiar a raportului de 
activitate si semnarea procesului verbal de receptie. 
 
Plata serviciilor se va face in termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii. 
 
Intocmit, 
Manager de proiect 
Cristina Ițcuș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Formularul 1 

 

Ofertant         
    ..................................... 
      (denumirea/numele) 
 

FISA DE INFORMATII GENERALE 
 
1. Denumirea/numele: 
2. Cod unic de inregistrare: 
3. Adresa sediului social: 
4. Telefon: 

E-mail: 
Cont bancar 

5. Activitati CAEN pentru care exista autorizare 8690 – Alte actvitati referitoare la sanatatea 
umana 
6. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 
Cifra de afaceri  

Anul 
Valoare 

LEI 
Echivalent EUR 

2018   

2019   

2020   

 

 
 
Data _____/_____/_____ 
 
...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
  



 

 

 

Formularul 2 

 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ  
 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul/a............................., reprezentant al 
ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele 
ofertantului), ma ofer ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai 
sus mentionata, sa furnizam Servicii de psihoterapie pentru copiii din grupul tinta al 
proiectului ”SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433 
pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care 
se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform 
legii; 
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in 
litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane 
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
3 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. 
4. Precizam ca: 
|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 
 
 
 
 
 
Data _____/_____/_____ 
 
...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
  



 

 

 

Formularul 2 anexa 

 
 
 

Centralizator ofertă 
 
 
 
 

 

Nr.  
crt. 

Obiectul contractului Cantitate  

Preț unitar 
fara TVA 

Valoare 
totala fără 

TVA 
 (Lei)   

1 
Servicii de psihoterapie pentru copiii 
din GT 

270 sedinte 
 

 

TOTAL fără TVA   

TOTAL cu TVA   
 
 
 
 
Data _____/_____/_____ 
 
...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
  



 

 

 

Formularul 3 

 
Operator economic                                                                     
 ____________________  
 (denumirea/numele) 
 

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016 

 

Titlul contractului: Servicii de psihoterapie pentru copiii din grupul tinta al proiectului 
”SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433 

 
 
Subsemnatul .............................., reprezentant legal al .............................................. 
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 
ne aflăm în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul  
............................................................... nu se află în situațiile de natură să determine apariția 
conflictului de interese. 
Situațiile de natură să determine apariția conflictului de interese, în sensul art. 60 din Legea nr. 
98/2016, sunt următoarele: 
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte 
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care 
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 
natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 
parcursul procesului de evaluare; 
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al doilea inclusive ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 
de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită 
drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi 
confer deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusive ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 



 

 

 

 
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează 
documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care 
aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, 
sunt: Iulian – Vasile Popescu, Alin-Mihai Popescu, Cristina Ițcuș, Doru Dinu 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractanta dacă vor interveni modificări 
în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului 
de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziție publică. 
 
Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 292 “Falsul in Declarații” din Codul 
Penal referitor la “Declararea necorespunzatoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de 
stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecințe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută 
servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amendă”. 
 
 
 
Data completării ......................  
 
 
Operator economic 
_________________ 
 
 
 
 
Numele reprezentantului legal 
_____________________ 
 
 
 
Semnătură autorizată 
 
 
_____________________ 
 

 

 

  



 

 

 

 
Formularul 4 

 
OPERATOR ECONOMIC         
____________________ 
   (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 
 
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant legal al 
_________________________________________, (denumirea/ numele și sediul /adresa 
operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura de achizitie pentru atribuirea 
contractului Servicii de psihoterapie pentru copiii din grupul tinta al proiectului ”SPER - 
Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433 declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 
acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre 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.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin 
(1) din Legea 98/2016.  
 



 

 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării ......................  
 
 
Operator economic 
_________________ 
 
 
 
 
Numele reprezentantului legal 
_____________________ 
 
 
 
Semnătură autorizată 
 
 
_____________________ 
  



 

 

 

Formularul 5 

 
 
  OPERATOR ECONOMIC         
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016 
 
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant legal al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa 
operatorului economic) în calitate ofertant  la procedura de procedura de achizitie pentru 
atribuirea contractului Servicii de psihoterapie pentru copiii din grupul tinta al proiectului 
”SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433, cod CPV 
85121270-6 - Servicii de psihiatrie sau psihologie, organizată de ASOCIAȚIA EXCELSIOR 
PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE , declar pe proprie răspundere că: 

 
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 

general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, 
alin. (2) din Legea 98/2016.  

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

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin 
care se constată încălcarea acestor obligaţii; 

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

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie 
a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

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

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză 

f)  nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o 
distorsionare a concurenţei; 

g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui 
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să 
prezentăm documentele justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 
obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de 
atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.  



 

 

 

 
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. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării ......................  
 
 
Operator economic 
_________________ 
 
 
 
 
Numele reprezentantului legal 
_____________________ 
 
 
 
Semnătură autorizată 
 
 
_____________________ 
 
 
  



 

 

 

Formularul 6 

 
 
 

Oferta tehnica 
 

 

 

Nr.  
crt. 

Cerinta Oferta  

1. 

Serviciile de psihoterapie solicitate prin prezenta 
documentatie vor fi realizate pana la finalizarea 
proiectului (31.12.2023) pentru o parte dintre 
copiii din grupul tinta al proiectului, cu varste intre 
3 si 16 ani, in functie de nevoile identificate in 
perioada de implementare a proiectului. 
 

 

2. 

Pentru participarea in proiect, ofertantul trebuie 
sa prezinte in oferta sa cel putin un Expert cheie 
Psihoterapeut care sa indeplineasca 
urmatoarele cerinte: 

- Studii superioare de specialitate 
(psihologie) 

- Sa detina atestat de libera practica emis 
de Colegiul Psihologilor din Romania 

Pentru fiecare expert nominalizat în oferta 
tehnică se vor prezenta următoarele documente: 

- CV in format Europass 
- Declaratie de disponibilitate pe modelul 

din Formularul 7 
- Diplome recunoscute la nivel national – 

copie certificata ”conform cu originalul” 
- Atestatul de libera practica emis de 

Colegiul Psihologilor din Romania – 
copie certificata ”conform cu originalul” 

 

3. 

Realizarea a 270 de sedinte de psihoterapie 
individuale realizate pe toata perioada proiectului 
in functie de necesitati. Numarul de sedinte a fost 
estimat astfel 27 copii x  10 sedinte/copil, insa 
prihoterapeutul va decide daca numarul de 
sedinte va fi mai mic sau mai mare de 10 si 
frecventa cu care vor fi realizate sedintele de 

 



 

 

 

Nr.  
crt. 

Cerinta Oferta  

psihoterapie, in functie de nevoile identificate 
pentru fiecare copil participant. 
 

4. 

Durata unei sedinte este de minim 40 minute – 
maxim 60 minute 
 

 

5. 

Sedintele de psihoterapie vor fi realizate de un 
psihoterapeut autorizat de catre Colegiul 
Psihologilor din Romania specializat in 
Psihoterapie familiala  
 

 

6. 

Sedintele de psihoterapie pot fi organizate dupa 
cum urmeaza: 

o fata in fata in Municipiul Targu Jiu 
judetul Gorj la sediul/punctul de 
lucru al prestatorului sau la sediul 
beneficiarului (strada Unirii nr 83) 
sau in spatiul inchiriat prin proiect 
(care va fi comunicat prestatorului 
dupa semnarea contractului de 
inchiriere) sau la domiciliul 
copiilor – in functie de cum 
stabileste prestatorul cu 
reprezentantii legali ai copiilor 
participanti 

o online prin sisteme de 
videoconferinta  

 

 

7. 

Beneficiarul va transmite prestatorului numele si 
datele de contact ale copiilor si reprezentantilor 
legali ai acestora. Programul sedintelor 
individuale, frecventa, modul de realizare (fata in 
fata sau online) si locatia se vor stabili de catre 
prestator de comun acord cu reprezentantii legali 
ai copiilor 
 

 

8. 

Receptia serviciilor: se va face lunar in functie de 
numarul de sedinte de psihoterapie realizate in 
luna respectiva. In lunile in care au fost prestate 
servicii, prestatorul va intocmi un raport de 
activitate lunar in care va mentiona numarul de 
sedinte efectuate, numele copiilor, data si ora 
cand a fost realizata sedinta respectiva si modul 
de derulare al acesteia (fata in fata sau online). 
Dovada realizarii serviciilor se face astfel: 

 



 

 

 

Nr.  
crt. 

Cerinta Oferta  

- Pentru sedintele realizate fata in fata: 
lista de prezenta in care este indicata 
data si ora sedintei, semnata de 
reprezentantii legali ai copiilor care au 
participat la sedintele de psihoterapie 

- Pentru sedintele realizate online: capturi 
de ecran de la inceputul si sfarsitul 
sedintei de psihoterapie din care sa poata 
fi identificata exact data si ora sedintei. 

 

9. 

Facturarea serviciilor se va face lunar, dupa 
acceptarea de catre beneficiar a raportului de 
activitate si semnarea procesului verbal de 
receptie. 
 

 

10.

Plata serviciilor se va face in termen de maxim 
30 zile de la emiterea facturii. 
 

 

 

Data completării ......................  
 
 
Operator economic 
_________________ 
 
 
 
 
Numele reprezentantului legal 
_____________________ 
 
 
 
Semnătură autorizată 
 
 
_____________________ 
  



 

 

 

Formular 7 

 

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE 
 
Subsemnatul ......................... declar ca sunt de acord să particip la procedura organizată de 

ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE pentru atribuirea contractului  

Servicii de psihoterapie pentru copiii din grupul tinta al proiectului ”SPER - Susținem 

Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433 pentru compania 

............................... 

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar că sunt 
capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia de Prihoterapeut pentru care mi-a fost inclus CV-ul în 
oferta în perioada de la semnarea contractului si pana la data de 31.12.2023. 

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că 
indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boală sau 
forţă majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii și contracte şi 
totodată poate atrage după sine anularea contractului. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea ca si candidat pentru 
acest contract. 

 

Nume expert  

 

Semnătura  

 

Data   

 

 
 


