
 

 

 

CERERE DE OFERTA 

 

Către Operatorii economici interesați 

Prin prezenta vă informăm ca Asociația Clusterelor din România intenționează să achizițione 

Servicii de verificare engleză pentru broșura elaborată în cadrul proiectului “Participative 

Ecosystems for fostering the revitalization of rural-urban cooperation through governing Danube 

Circular-Bioeconomy”/acronim proiect GoDanuBio finanțat prin Programul Transnațional Dunărea. 

 

Cod CPV 79530000-8 - Servicii de traducere 

 

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului:prețul cel mai scăzut cu respectarea tuturor 

cerințelor tehnice solicitate 

I. Informatii despre achizitor: 

a. Denumirea achizitorului: Asociatia Clusterelor din Romania (CLUSTERO) 

b. Sediul: Ion Ionescu de la Brad nr.6 , sector 1, CP 013813, București 

c. Tel. 021.2693297, email: contact@clustero.eu; www.clustero.eu 

 

II. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului:achiziție directă 

Obiectul contractului: Servicii de verificare engleză pentru broșura elaborată în cadrul proiectului 

“Participative Ecosystems for fostering the revitalization of rural-urban cooperation through 

governing Danube Circular-Bioeconomy”/acronim proiect GoDanuBio finanțat prin Programul 

Transnațional Dunărea. 

Cerințe tehnice ale serviciilor solicitate pentru broșură: 

Verificare engleza pentru broșura cu aproximativ 100 pagini (A4); 

Termen de predare pentru broșura verificată este 31.05.2022. 

 

III. Cerințe pentru ofertanți 

a. Document doveditor conform cărora ofertanții sunt autorizați să îndeplinească activitățile 

solicitate  CAEN7430- Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) (ex. certificat 

constator)  

b. Declarație evitare conflictul de interese în cadrul achizitiilor publice (Anexa)  

 

IV. Depunerea ofertele: 

c. Limba de redactare a ofertei: limba română 

d. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul de depunere. 

e. Valoarea estimată totală fără TVA: 10.000 lei.  

f. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 25.05.2022 

g. Ofertele se pot transmite prin email la contact@clustero.eu; / ana.dulgheru@clustero.eu;  

persoana de contact Ana Dulgheru 

 

V. Modalitatea de furnizare a serviciilor: pe bază de contract 

VI. Plata: se va efectua prin virament bancar in termen de maxim 30 zile de la data PV de 

recepție a serviciilor aferente, în baza facturii emise . 
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Anexa 

 

DECLARATIE EVITARE 

CONFLICTUL DE INTERESE 

 IN CADRUL ACHIZITIILOR PUBLICE 

 

 

Subsemnatul.................................................................,în calitate de reprezentant legal 

al...............................................................................,  cu sediul în....................., numar de înmatriculare 

în Registrul Comerțului.............., CUI................în calitate de ofertant ,în cadrul procedurii de achizitie 

publica servicii de verificare engleză pentru broșura elaborată în cadrul proiectului “Participative 

Ecosystems for fostering the revitalization of rural-urban cooperation through governing Danube 

Circular-Bioeconomy”/acronim proiect GoDanuBio finanțat prin Programul Transnațional Dunărea” 

declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub 

sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, ca societatea furnizoare/ ofertantă nu este în conflict 

de interese, conform prevederilor art. 14-15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora, și anume: 

- nu există legături între subscrisa și persoanele cu funcție de decizie din cadrul Asociația 

Clusterelor din România cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procesului de 

achiziție; 

- nu dețin pachet majoritar de acțiuni în doua firme participante la prezenta procedură de 

achiziție. 

De asemenea, declar că am luat la cunoștință de obligația de a notifica achizitorul de îndată ce apare 

o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziție și de a lua măsuri de 

înlăturare a situației respective conform art.15 din OUG 66/2011. 

 

 

 

Data: ____________________ 

 

 

 

Semnatura  

Stampila 

 

 

 

 

 

 

 

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul Asociația Clusterelor din România cu privire la 

organizarea, derularea și finalizarea procesului de achiziție sunt:Dulgheru  Ana – președinte comisia 

de achiziție, Leucuța Christina- membru comisia de achiziție, Iorgulescu Flaviu- membru comisia 

de achiziție 


