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METODOLOGIA 

Privind organizarea licitației pentru închirierea spațiilor temporar disponibile aflate în 

administrația Liceului Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” din Sf. 

Gheorghe (activități de tip bufet).  

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE  

Art.1. 
Prezenta metodologie este elaborată în scopul reglementării organizării și desfășurării 

procedurii de închiriere al spațiului destinat bufetului de școală - proprietate privată al 

municipiului Sfântu Gheorghe, administrată de Liceul Tehnologic Economic Administrativ 

„Berde Áron” din Sf. Gheorghe, în conformitate cu prevederile legislației: Legea 1 din 2011 

modificat și completat prin  Legea nr. 166 din 5 octombrie 2011; Legea nr. 283 din 14 decembrie 

2011; Ordonanța De Urgență nr. 21 din 30 mai 2012; Ordonanța De Urgență nr. 84 din 12 

decembrie 2012; Ordonanța De Urgență nr. 92 din 18 decembrie 2012; Ordonanța De Urgență 

nr.14 din 6 martie 2013; Legea nr. 62 din 21 martie 2013; Legea nr. 206 din 27 iunie 2013; 

Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013; Ordonanța De Urgență nr. 103 din 14 noiembrie 2013; 

Ordonanța De Urgență nr. 117 din 23 decembrie 2013; Legea nr. 1 din 8 ianuarie 2014;Legea 

nr. 187 din 24 octombrie 2012; Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014; Ordonanța De Urgență 

nr. 16 din 9 aprilie 2014; Ordonanța De Urgență nr. 49 din 26 iunie 2014;Ordonanța De Urgență 

nr. 83 din 12 decembrie 2014; Ordonanța De Urgență nr. 94 din 29 decembrie 2014; Decizia nr. 

669 din 12 noiembrie 2014; Legea nr. 95 din 30 aprilie 2015; Legea nr. 118 din 21 mai 2015; 

Legea nr. 153 din 18 iunie 2015; Legea nr. 220 din 23 iulie 2015; Ordonanța De Urgență nr. 41 

din 30 septembrie 2015; Legea nr. 6 din 18 ianuarie 2016; Ordonanța De Urgență nr. 4 din 2 

martie 2016; Legea nr. 118 din 31 mai 2016; Legea nr. 213/1998 actualizată în 2013 privind 

proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;  

Art. 2. 

Conform prezentului Metodologii procedura de închiriere se inițiază de Liceul Tehnologic 

Economic Administrativ „Berde Áron” din Sfântu Gheorghe- în continuare Locator.  

Art.3.  
Contractul de închiriere se poate încheia prin parcurgerea procedurii licitației publice 

deschise, fără preselecție, cu oferte exprimate în plic sigilat  

Art.4. 
Comisia de evaluare este constituită în baza deciziei Directorului Liceului Tehnologic 

Economic Administrativ „Berde Áron” nr. 9 /22.01.2018 și este formată din minim 5 membri. 

Secretarul comisiei va păstra dosarele cu documentele ofertelor depuse de licitanți și va întocmi 

și va transmite toate documentele necesare derulării în bune condiții a licitației și încheierii 

contractelor de închiriere cu licitanții câștigători conform reglementărilor legale în vigoare.  

 



 

Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron 

520032 – Sf.Gheorghe, Str. Crângului Nr.30 

Telefon: 0040 267-318428 Direcțiune 

          0040 267-323016 Contabilitate 

Tel./Fax : 0040 267-318429 Secretariat 

web : www.lec.educv.ro 

 

CAPITOLUL II - PROCEDURA DE ATRIBUIRE  

A. DOCUMENTAțIA DE ATRIBUIRE  

Art.5.  

INFORMAȚII GENERALE privind autoritatea contractantă:  

Denumirea: Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”   

Cod fiscal: 4202193  

Adresa: Sf. Gheorghe, str. Crângului, nr.30, jud. Covasna  

Numărul de telefon/fax : 0267323 016 

Art.6. OBIECTUL contractului de închiriere: 

Nr. Locație 
Supra-

față (mp)  
Tipul activității  

Cod CAEN   

Rev 2 

1. 

Liceul Tehnologic 

Economic Administrativ 

„Berde Áron” 

Sf. Gheorghe 

str. Crângului, nr.30 

16,5 
activități de tip bufet de 

școală  

5610 - Restaurante  și/sau 

5629 - Alte servicii de 

alimentatie n.c.a. 

Art.7.  
Procedura aplicată: Licitație publică deschisă, fără preselecție, cu oferte exprimate în 

plic sigilat  

Art.8.  

DOCUMENTELE OFERTEI:  

a) Cererea de participare (nu se introduce în plicuri), care va cuprinde:   

Denumirea / numele solicitantului; 

Adresa sediului central;   

Obiectul de activitate ce urmează a fi desfășurat de către locatar (care trebuie să fie același 

cu obiectul de activitate pentru care s-a scos la licitație spațiul respectiv);   

b) Documente care dovedesc eligibilitatea:  

 Angajamentul îndeplinirii condițiilor specifice (ANEXA1):  

 Declarație privind eligibilitatea (ANEXA2)  

 Certificate constatatoare, privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a 

impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru 

asigurările sociale de stat, șomajului, asigurărilor de sănătate (formulare-tip eliberate de 

autoritățile competente). 

 Certificat emis de oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și 

Industrie Națională sau Teritorială, care conține codul unic de înregistrare precum și 

anexa acestuia din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate, activitatea care 

face obiectul procedurii de închiriere.  

 Actul constitutiv cu toate modificările la zi și hotărârile judecătorești de înființare sau de 

modificare ale acestuia.  

 Fișă de informații generale ofertant. (ANEXA3) 
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 Acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertantului conform ANEXA3 

 Documentele care vor fi depuse în copie vor fi semnate și ștampilate în original de 
către conducătorul firmei ofertante . 

Art. 9 

ANUNȚUL PUBLICITAR 
 După aprobarea Caietului de sarcini de către Consiliul de Administrație a autorității 

contractante, Locatorul Liceului Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” din 

Sfântu Gheorghe asigură publicarea Anunțului referitor la organizarea licitației publice 

deschise, (în cotidianele locale), anunț care se va afișa și la sediul și pe site-ul oficial al 

Locatorului.  

 Anunțul va conține: denumirea și sediul Locatorului; obiectul și durata închirierii; locul 

unde poate fi studiată documentația licitației publice deschise; actele doveditoare 

privind calitățile și capacitățile cerute Ofertanților; data, ora și locul de primire a 

ofertelor; durata în care Ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor lor; data, ora și 

locul ședinței de deschidere a Ofertelor.  

Art. 10 

DEPUNEREA OFERTELOR:  
 Termenul de primire a Ofertelor este de 02 februarie 2018, orele 12.00. 

 Ofertanții depun documentația de participare la licitație în două plicuri sigilate (unul 

exterior și unul interior), care se înregistrează împreună cu cererea de participare, în 

ordinea primirii lor, într-un registru special, ținut de Locator la sediul Liceului 

Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”. 

 Pe plicul exterior se indică licitația publică deschisă pentru care este depusă Oferta.  

 Plicul exterior va conține:  

 Fișa cu informații (ANEXA3 la prezentul Regulament), semnată de Ofertant (fără 

îngroșări, ștersături sau modificări), 

 Angajamentul îndeplinirii condițiilor specifice (ANEXA1) 

 Declarația privind eligiblitatea (ANEXA2), 

 Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile Ofertantului (conform Art. 8 litera b) 

din Metodologie) 

 Dovada achitării contravalorii Caietului de sarcini și a garanției de participare la licitația 

publică deschisă; 

 plicul sigilat (așa zis “plic interior”), care va conține Declarația Oferta propriu zisă  

(ANEXA4).  

 Pe plicul interior se înscriu denumirea Ofertantului, precum și sediul acestuia. În acest 

plic se întroduce Declarația cu oferta propriu zisă (ANEXA4), și se sigilează. 

 Plicul exterior depus de Ofertant se predă Comisiei de evaluare în ziua și ora fixată 

pentru deschiderea lor.  

 Pentru desfășurarea procedurii licitației publice deschise este obligatorie participarea a 

cel putin 2 (doi) Ofertanți eligibili. 

 În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a Ofertelor nu se depun 

cel puțin două Oferte eligibile, locatorul va proceda la republicarea Anunțului publicitar, 

iar procedura licitației publice va fi reluată de la etapa depunerii Ofertelor. 

 Dacă nici cea de-a doua licitaţie publică deschisă nu a condus la desemnarea unui 

Câştigător, acest fapt se va consemna într-un Proces verbal care va sta la baza deciziei 

locatorului de recurgere la procedura de negociere directă.  
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 Condiţiile închirierii prin negociere directă nu pot fi inferiorare celei mai bune Oferte 

respinse de licitaţia publică deschisă. 

 La data prevăzută în Anunţul publicitar pentru începerea procedurii de negociere 

directă, locatorul programează Ofertanţii şi îi informează în scris despre data negocierii 

directe. 

 Pentru negociere directă va fi păstrat Caietul de sarcini iniţial, aprobat pentru licitaţia 

publică deschisă.  

 Locatorul va negocia cu fiecare Ofertant în parte, la data stabilită conform programării, 

în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini. 

 După încheierea negocierii directe, Comisia de evaluare a ofertelor întocmeşte un 

Proces verbal, care va cuprinde concluziile negocierilor purtate şi în care se recomandă 

cea mai avantajoasă Ofertă. 

 Adresa la care se depune oferta: Secretariatul , Liceului Tehnologic Economic 

Administrativ „Berde Áron”, str. Crângului, nr.30 

 Orarul depunerii ofertelor: Luni - Vineri între orele 9-14.  

 Data limită pentru depunerea ofertei - pe suport de hârtie, în plic sigilat conform 

acestei Metodologii: 02.02.2018 orele 12.00. 

Art. 11 

DESCHIDEREA OFERTELOR:  
 Deschiderea plicurilor de către Comisia de Verificare și evaluare a ofertelor – în prezența 

reprezentanților care au depus ofertele - va avea loc în data de 02 februarie 2018 orele 

13.00. 

 Reprezentantul ofertantului la deschiderea ofertelor va fi împuternicit de către ofertantul 

persoanei juridice, printr-un document, în care se vor specifica datele de indentificare 
ale reprezentantului (BI/CI serie și număr, emitent și data emiterii, CNP, etc).  

 

 

 

 

 

 

Director       Administrator financiar  

dr. Szőke Ana-Mária      Ec. Veress Edit 
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ANEXA1 

Această anexă se întroduce – după completare – în plicul exterior!  

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL  

____________________________________  

 (denumirea/numele)  

ANGAJAMENTUL ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR SPECIFICE  

Subsemnatul, _______________________________________, reprezentant împuternicit a 

_________________________________________________________________________

____,                                                           (denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului)  

Declar pe propria răspundere că în cazul în care oferta noastră va fi câștigătoare, îmi iau 

angajamentul îndeplinirii următoarelor condiții specifice: 

1. Destinația spațiului – prevăzut în caietul de sarcini – nu va fi modificat.  

2. Beneficiarul / firma pe care o reprezint va efectua următoarele investiții obligatorii:  

 Igienizarea, respectiv executarea eventualelor lucrări de întreținere, reparații 

curente ale părților construcției și instalațiilor, precum și procurarea și montarea 

utilajelor frigorifice și a dotărilor destinate expunerii mărfurilor oferite spre 

vânzare în sistem de bufet de școală. 

 Montarea de contoare de măsurare a consumului de energie electrică și apă 

potabilă  

De asemenea, declar că sunt de acord cu introducerea acestui angajament ca și obligativitatea 

noastră în contractul de locațiune pe care îl vom semna cu Liceul Tehnologic Economic 

Administrativ „Berde Áron” ". 

Prezenta declarație este valabilă până la data de 

_________________________________________ 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)  

 

 Data completării .....................2018      Candidat/ofertant,  

______________________________  

(semnătura autorizată)  

LS 
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ANEXA2  
Această anexă se întroduce – după completare – în plicul exterior!  

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  

 Subsemnatul(a) _________________________________, cu domiciliu în 

_________________ str. _____________________________nr. ______, bloc ______, scara 

______, ap. _____,  posesor al actului de identitate seria ____ , nr. ______________, emis de 

__________________________ în data de _____________, CNP  

_________________________, în calitate de reprezentant legal al ofertantului 

_________________________________________, având nr. de  înregistrare la O.R.C.  

____/________/__________, nr. de înregistrare fiscală ____________________, cont la bancă 

____________________________________ Cod Iban 

______________________________________, declarăm pe propria răspundere, sub 

sancțiunea aplicată faptei de fals în acte publice, că  societatea comercială ofertantă nu se află 

într-una din situațiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, respectiv 

nu este în stare de faliment ori de lichidare; afacerile nu sunt conduse de administrator judiciar; 

activitățile sale comerciale nu sunt suspendate în tot sau în parte; nu fac obiectul unui 

aranjament cu creditorii; nu este în situație similară cu cele anterioare, reglementate de lege.  

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare 

privind eligibilitatea noastră, precum și buna credință, experiența, competența și resursele de 

care dispunem.  

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta Declarație orice instituție publică, societate 

comercială, bănci comerciale, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților 

autorizați ai autorității contractante Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”  

cu privire la orice aspect.  

Prezenta Declarație este valabilă până la data semnării Contractului de închiriere.  

Data completării : _______________2018 

Semnătura reprezentantului legal și ștampila  

_____________________________________ 
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ANEXA3 

Această Anexă se introduce  – după completare – în plicul exterior! 

 

FIȘA DE INFORMAȚII 

a ofertantului la licitația publică deschisă al spațiului destinat pentru bufet de școală, situat în 

clădirea administrată prin delegare de către Liceul Tehnologic Economic Administrativ 

„Berde Áron” 

Subsemnatul(a) _________________________________, cu domiciliu în 

_________________ str. _____________________________nr. ______, bloc ______, scara 

______, ap. _____,  posesor al actului de identitate seria ____ , nr. ______________, emis de 

__________________________ în data de _____________, CNP  

_________________________, în calitate de reprezentant legal al ofertantului 

_________________________________________, având nr. de  înregistrare la O.R.C.  

____/________/__________, nr. de înregistrare fiscală ____________________, cont la bancă 

_______________________________ Cod Iban 

______________________________________  

În calitate de participant la licitația publică deschisă pentru închirierea spațiului destinat 
pentru bufet de școală, situat în clădirea administrată prin delegare de către Liceul Tehnologic 
Economic Administrativ „Berde Áron”, declar pe propria răspundere că documentele anexate 
prezentei, depuse în original / în copie după caz - corespund realității, după cum urmează: 

 document de identitate al reprezentantului ofertantului (în copie);  

 împuternicire de reprezentare la licitație (în original) în cazul în care 
reprezentantul firmei la licitație diferă de reprezentantul legal al ofertantului;  

 certificatul de înregistrare la O.R.C. a firmei ofertantului (în copie);  

 scrisoare de bonitate de la bancă (în original);  

 Certificat constatator emis de O.R.C. din care rezultă că activitatea specificată prin 
cod CAEN  „5610 - Restaurante” și / sau „5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.” 
figurează în cadrul activităților firmei (în original); 

 acord de asociere / scrisoare preliminară de asociere – numai pentru agenții 
economici care ofertează împreună pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 8 din Caietul 
de sarcini (în original);  

 certificat de atestare fiscală emis de Administrația Financiară a D.G.F.P. a Județului 
__________________ (în original);  

 certificat de atestare fiscală emis de Direcția Finanțe Publice din cadrul Primăriei 
municipiului _________________________ (în original);  

 dovada achitării contravalorii documentației licitației publice deschisă (chitanță de 
plată, în copie); 

 documente de plată a garanției de participare la licitația publică deschisă (chitanță 
de plată, în copie).  

 plic interior sigilat, cuprinzând Declarația cu oferta propriu zisă, conform ANEXA4 
la Regulamentul desfășurării licitației;  

 declarația privind eligibilitatea ofertantului (în original)(ANEXA2);  

  

Data ………………2018     Semnătura reprezentantului legal și 

ștampila  

____________________________ 
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ANEXA4  
Această anexă se introduce – după completare – în plicul interior și se sigilează!  

  
DECLARAȚIE DE OFERTĂ PROPRIU ZISĂ  

privind închirierea prin licitație publică deschisă al spațiului destinat pentru bufet de școală, 

situat în clădirea administrată prin delegare de către Liceul Tehnologic Economic 

Administrativ „Berde Áron” din Municipiul Sf. Gheorghe, strada Crângului nr.30. 

  

  

Subsemnatul(a) ______________________________ cu domiciliu în 

______________________, str. ___________________________,nr. ______, bloc ______, 

scara _____, ap._____, 

posesor al actului de identitate BI/CI seria ____ , nr. ___________, emis de 

__________________ în data de ____________________, CNP 

______________________________, în calitate de reprezentant legal al ofertantului 

____________________________________________________, având .nr. de înregistrare 

la .O.R.C. _____/______________/___________, nr. de înregistrare fiscală 

_________________________, cont la banca ____________________________________ 

cod IBAN ______________________________________________ 

Declar pe propria răspundere următoarele:    

1.- Suntem interesați de a participa la licitația publică deschisă pentru închirierea spațiului 

destinat bufetului de școală situat în clădirea administrată prin delegare de către Liceul 

Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” 

2. Ne obligăm la folosirea chioșcurilor exclusiv pentru activități clasificate prin cod CAEN 

„5610 – Restaurante” și / sau „5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.”- în conformitate 

cu prevederile Caietului de sarcini. 

3. Față de prețul de pornire (chiria minimă) 500 lei , oferta noastră reprezintă: 

 ____________________________________ lei/mp/lună (în cifre și litere).  

4. Vă asigurăm că am însușit drepturile și obligațiile rezultate din caietul de sarcini și ne 

angajăm să respectăm întocmai aceste condiții.  

5.- Rămânem angajați prin termenii ofertelor noastre de la data deschiderii ofertelor și până 

la semnarea Contractului de locațiune.  

6. Toate avizele, acordurile, aprobările și autorizațiile de specialitate care reglementează 

activitatea pe care o implementăm în spațiile închiriate, le vom asigura prin grija, riscul, 

răspunderea și cheltuiala noastră.  

 

 Data completării: ________.2018   Semnătura reprezentantului legal și 

ștampila  

       

 _____________________________________ 

 


