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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”  
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”  
Titlul proiectului: „Calificarea – o șansă pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest - CALIFICAS” 
Beneficiar:  Asociația de Prietenie Româno - Franceză ROMFRA 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/153815 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
’Investeşte în oameni!’ 

Partener: Asociatia pentru Dezvoltare si Integrare HELIANTHUS din Alexandria 

 

Nr. …………./15.07.2015 

 

ANUNT  

PRIVIND  

 ACHIZITIA DIRECTA    

DE SERVICII DE REALIZARE A UNUI STUDIU PRIVIND PIATA MUNCII SI EVOLUTIA 

OCUPATIILOR  DESTINATE PROIECTULUI „CALIFICAREA – O ȘANSA PENTRU 

INTEGRAREA PE PIAȚA MUNCII A ȘOMERILOR DIN REGIUNILE SUD ȘI SUD VEST - 

CALIFICAS”, CONTRACT DE FINANȚARE POSDRU/183/5.1/S/153815 

 

 

Obiectul achizitiei: servicii de realizare de studii in vederea elaborarii unui STUDIU PRIVIND 

PIATA MUNCII SI EVOLUTIA OCUPATIILOR  in cadrul proiectului CALIFICAS – contract de 

finantare POSDRU/183/5.1/S/153815 

Cod CPV: 79311200-9 (servicii de realizare de studii – denumire conform Nomenclator 

rev 2.) 

Data limită de transmitere a ofertelor de către operatorii economici: 28.07.2015, ora 16.00 

Tip contract: prestari servicii 

Durata contract: 4 luni de la data semnării contractului de prestări servicii, urmând ca durata 

contractului de prestări servicii să nu exceadă data de 24.12.2015, data de finalizare a 

contractului de finanțare POSDRU/183/5.1/S/153815. 

Valoare estimata contract: 50.000,00 lei, inclusiv TVA 

 

Descrierea achizitiei:  

Asociația pentru Dezvoltare si Integrare HELIANTHUS Alexandria, cu sediul în județul 

Teleorman, localitatea Alexandria, str. Dunarii  nr. -  cod unic de înregistrare 30601509 în calitate de 

PARTENER pentru implementarea proiectului CALIFICAREA – O ȘANSA PENTRU INTEGRAREA 

PE PIAȚA MUNCII A ȘOMERILOR DIN REGIUNILE SUD ȘI SUD VEST - CALIFICAS”, contract 

de finantare POSDRU/183/2.3/S/153815, confinanțat din Fondul Social European in cadrul 

POSDRU 2007 – 2013, lanseaza, in baza Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/2013, 

cu modificari si completari, procedura de achizitie directa, in vederea achizitionarii de servicii de 

realizare a unui Studiu privind piata muncii si evolutia ocupatiilor destinate proiectului 

CALIFICAS – cod CPV 79311200-9 (servicii de realizare de studii) – denumire conform 

Nomenclator rev 2.  
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A. Date privind achizitia publica 

A.1.1: Modalitatea de achizitie aplicata:  

Achizitie directa, in conformitate cu art. II al Ordinul Ministrului Fondurilor europene nr. 1120/2013, 

cu modificări și completări. 

 

A1.2. Achizitor:  

Asociația pentru Dezvoltare si Integrarea HELIANTHUS Alexandria, cu sediul în județul 

Teleorman, localitatea Alexandria, str. Mihail Dunarii  nr. -  cod unic de înregistrare 30601509, 

tel/fax: 0725919860 

Persoana de contact: Florian DRAGSAN  –tel: 0725919860  email: florindragsan@yahoo.com    

Mijloace de comunicare: in scris, prin e-mail  sau prin curier/posta.    

 

A.1.3. Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora):  28.07.2015, ora 16.00 

A.1.4. Adresa unde se primesc ofertele:  Ofertele se transmit, prin postă/sau se pot depune 

personal : 

- la adresa Asociația pentru Dezvoltare si Integrare HELIANTHUS Alexandria, cu sediul în 

județul Teleorman, localitatea Alexandria, str. Mihail Dunarii     

sau  

- la adresa : Asociatia ROMFRA Alexandria, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46-48 , cod postal 

140044 

Nota: Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia 

pentru ofertanti sau la o alta adresa decât cea indicata mai sus nu va fi evaluata de autoritatea 

contractanta, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

 

A.2 Obiectul contractului de achizitie 

 

A.2.1 Descriere 

 

A.2.1.1) Obiectul achizitiei:  

Prezenta procedură de achiziție directă are ca obiect achiziția de servicii de realizare a unui 

Studiu privind piata muncii si evolutia ocupatiilor în scopul utilizarii acestuia in cadrul proiectului 

– „Calificarea – o șansă pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor din regiunile Sud și 

Sud Vest - CALIFICAS”, contract de finanțare POSDRU/183/2.3/S/153815. Studiul privind piata 

muncii si evolutia ocupatiilor realizat in cadrul proiectului CALIFICAS va fi disponbil pe pagina 

web a proiectului www.calificas.ro pentru toti somerii din grupul tinta al proiectului CALIFICAS, 

precum si pentru alti utilizatori inregistrati ai paginii web www.califcias.ro  

Realizarea Studiului privind piata muncii si evolutia ocupatiilor in cadrul proiectului CALIFICAS 

este prevăzută a fi externalizată sub forma unui contract de prestări servicii către un operator 

economic.  

  

Cod CPV: 79311200-9 (servicii de realizare de studii – denumire conform Nomenclator 

rev 2.) 

Procedura de achizitie se finalizeaza prin semnarea unui contract de prestari servicii cu 

ofertantul desemnat câstigator in urma acestei proceduri de achizitie directa.  

mailto:florindragsan@yahoo.com
http://www.calificas.ro/
http://www.califcias.ro/
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A.2.1.2.) Descriere succinta a serviciilor ce vor fi achizitionate: 

Serviciile de realizare de studii sunt achiziitonate in scopul realizarii unui Studiu privind piata 

muncii si evolutia ocupatiilor pentru proiectul – „Calificarea – o șansă pentru integrarea pe 

piața muncii a șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest - CALIFICAS”, contract de finanțare 

POSDRU/183/2.3/S/153815.  

Serviciile de realizare de studii care fac obiectul prezentului caiet de sarcini implică realizarea 

următoarelor activități de către operatorul economic selectat în urma prezentei proceduri de achiziție 

directă:  

- documentare si utilizarea de surse si referinte bibliografice si date statistice oficiale, in 

conformitate cu prevederile legale aplicabile; 

- definirea metodologiei de realizare a studiului care face obiectul prezentei achizitii ; 

- analiza si interpretarea datelor si informatiilor colectate si formularea de concluzii privind 

evolutia de perspectivă a ocupatiilor si tendintele pietei muncii.  

Cantitatea de servicii: 1 pachet complet de servicii de realizare de studii finalizat prin furnizarea 

unui Raport de cercetare - Studiu privind piata muncii si evolutia ocupatiilor pentru proiectul 

CALIFICAS, contract POSDRU/183/5.1/S/153815.   

 

Caracteristici tehnice: conform descrierii din caietul de sarcini anexat.  

Termen de finalizare a Studiului: maximum 4 luni de la semnarea contractului de prestări 

servicii. 

 

A.2.1.3.) Obligatiile care revin viitorului prestator:  

1. Operatorul economic  castigator, viitor  prestator, are obligatia de a executa serviciile prevazute in 

contract cu profesionalism si promptitudine in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.  

2. In cazul in care operatorul economic castigator NU isi va putea onora obligatiile asumate cu 

privire la prestarea serviciilor, achizitorul are dreptul de a achizitiona serviciile respective de la alti 

prestatori, iar ofertantul castigator va suporta prejudiciul creat achizitorului, respectiv diferenta intre 

noul pret la care sunt achizitionate serviciile si pretul prevazut in contractul de prestari servicii 

incheiat in urma procedurii de negociere.  

3. Achizitorul NU va fi responsabil pentru eventualele costuri suplimentare generate operatorului 

economic castigator, devenit prestator, de preluarea unor instructiuni suplimentare de la alte 

persoane decât persoanele autorizate pentru derularea  viitorului contract de prestari servicii.  

4. Operatorul economic castigator, viitor prestator, are obligatia sa anunte achizitorul, in scris, in cel 

mai scurt timp, despre orice schimbari neprevazute ce s-ar putea ivi, inaintea sau in timpul 

executarii contractului. 

5. Operatorul economic castigator, viitor prestator, se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, 

sa asigure resursele umane, materialele, echipamentele si orice alte asemenea, de natura 

provizorie si / sau definitiva, cerute de si pentru contractul de prestări servicii. 

6. Operatorul economic castigator, viitor prestator, este pe deplin responsabil pentru executia 

serviciilor, in conformitate cu graficul de prestare ce va fi convenit prin viitorul contract de prestari 

servicii. 

7. Operatorul economic castigator, viitor prestator nu va putea anula prestatiile comandate ferm de 

catre achizitor, din proprie initiativa, fara o justificare temeinica si fara o informare scrisa prealabila 

primita de la acesta. Exceptie fac eventuale cazuri de forta majora sau fortuite, ce vor fi anuntate, in 
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scris, achizitorului, imediat ce se vor produce, dar nu mai târziu de o zi lucratoare de la ivirea 

evenimentului neprevazut. In cazul in care 0peratorul economic castigator, viitor prestator va anula, 

total sau partial, prestatiile comandate ferm de catre achizitor, fara o justificare temeinica, insotita de 

o instiintare scrisa prealabila a acestuia, achizitorul  

 

A.2.1.4.) Cerinte de  facturare si plata 

1. Plata contravalorii serviciilor prestate se va realiza, pe baza procesului verbal de receptie a 

serviciilor, numai la prezentarea urmatoarelor documente justificative ale prestarii, complet si 

corect elaborate: 

a) factura fiscala de prestari de servicii – va contine urmatoarele informatii: 

- denumirea serviciilor; 

- U.M. = serviciu (serv.) 

- valoarea fara TVA a serviciilor prestate (in Lei); 

- TVA aferent valorii (in lei); 

- valoarea cu TVA a serviciilor prestate (in Lei). 

b) Documente care atesta realizarea prestatiilor de catre prestator.  

 

2. acturile fiscale vor emise dupa prestarea serviciilor prevazute in contractul de achizitie publica si 

vor avea inscrise, in mod obligatoriu, si urmatoarele elemente: denumirea si codul proiectului, 

numarul si data incheierii contractului, precum si codul SMIS, informatii ce vor fi comunicate de 

achizitor dupa semnarea contractului de prestări servicii. 

4. Plata se va face, in termen de maximum 45 de zile de la primirea facturii si receptia serviciilor 

prestate. În măsura în care achizitorul va utiliza, pentru acest contract de prestări servicii, 

mecanismul cererilor de plată, plata facturilor fiscale emise de viitorul prestator se va realiza dupa 

aprobarea cererii de plată de către AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, în termenele și condițiile 

prevăzute de legislația aplicabilă și instrucțiunile AMPOSDRU în vigoare.  

 

A.2.1.5) Durata contractului de prestari servicii:  

Maximum 4 luni incepând de la data intrarii in vigoare a contractului, fara a depasi data de 

24.12.2015. 

 

A.2.1.6) Valoare estimata contract: 50.000,00 lei, inclusiv TVA 

 

A.2.1.7)  Achiziția directă de servicii de realizare a unui Studiu privind piata muncii si evolutia 

ocupatiilor– cod CPV 79311200-9 - pentru proiectul „Calificarea – o șansă pentru integrarea pe 

piața muncii a șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest - CALIFICAS”, contract de finanțare 

POSDRU/183/2.3/S/153815 NU este organizata pe loturi. NU se accepta oferte partiale. NU se 

accepta oferte alternative. 

 

B. Metodologia de atribuire 

 

B.1 Modalitatea de achizitie 

Atribuirea se face prin achizitie directa, in conformitate cu prevederile cap II al Ordin MFE 

1120/2013, cu  modificări și completări. 
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B.2 Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câstigatoare.  

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertelor câstigatoare este pretul cel mai scazut. Adjudecarea se 

va face in baza criteriului de atribuire ”pretul cel mai scazut”, exprimat in lei, fara TVA, cu conditia 

incadrarii valorii ofertei (calculata in lei)  pentru cantitatea de servicii care face obiectul prezentei 

achizitii publice in bugetul maxim estimat de achizitor.  

Nota: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, acelasi pret minim, atunci in vederea 

atribuirii contractului de achizitie se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua 

propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua 

propunere financiara are pretul cel mai scazut .In situatia in care egalitatea persista, se  va resolicita 

respectivilor ofertanti, de cate ori va fi cazul, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic 

inchis, pana in momentul in care se va obtine departajarea intre ofertanti pe baza criteriului propus. 

 

B.3 Documente care vor fi prezentate de ofertanti: 

Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:  

1. Propunerea tehnica:  

 Prin propunerea tehnică depusă, ofertanții au obligaţia de a face dovada conformităţii 

serviciilor care urmează a fi prestate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. 

 Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a serviciilor ofertate 

precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a 

propunerii tehnice. 

 In acest scop, propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol, al 

specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze 

corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. 

 Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea tehnica a serviciilor, ofertantii vor 

trebui sa demonstreze corespondenta stricta a acestora cu specificatiile tehnice solicitate 

de autoritatea contractanta; 

 Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu toate caractersiticile mentionate in 

specificatiile tehnice pentru serviciile pentru care ofertantul depune oferta. Nu se 

accepta oferte partiale. 

 Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor din caietul de 

sarcini.  

 Propunerea tehnica va fi prezentata in original, semnata, datata si stampilata de 

reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia. 

2. Oferta financiara:  

Propunerea financiara  va cuprinde urmatoarele documente:  

 Formular de oferta (formular nr. 1  anexat) – original, semnata, datata si stampilata de 

reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia. 

Pretul include toate cheltuielile care vor fi angajate de catre prestator in conditiile de prestare 

prevazute in prezentul anunt si caietul de sarcini. 

3. Documente privind conditiile de calificare  

3.1. Documente care atesta capacitatea de exercitare a activității operatorului 

economic înregistrarea operatorului. Aceste documente se depun in copie 

certificata conform cu originalul si pot lua forma: Cerficiat de înregistrare, 
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Certificatului constator emis de Oficiul Registrul Comertului, documente statutare, 

Extras din Registrul Asociatiilor di fundatiilor sau alte documente doveditoare cu 

valoarea echivalenta, dupa caz, Documentele prezentate trebuie sa fie in perioada 

de valabilitate la data depunerii ofertei.  

 

B.4. Prezentarea ofertei  

 

B.4.1) Limba de redactare a ofertei – Româna. 

 

B.4.2) Perioada de valabilitate a ofertei - 30 de zile de la data limita de depunere. 

 

B.4.3) Prezentarea ofertei (tehnice si financiare)  

Ofertele se transmit, prin postă/sau se pot depune personal : 

- la adresa Asociația pentru Dezvoltare si Integrare HELIANTHUS Alexandria, cu sediul în 

județul Teleorman, localitatea Alexandria, str. Mihail Dunarii  nr. -   

sau  

- la adresa : Asociatia ROMFRA Alexandria, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46-48 , cod postal 

140044 

Data limita pentru depunere a ofertei si a documentelor ce insotesc oferta: 28.07.2015 , ora 

16.00. 

 

B.4.4) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc oferta, 

dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la 

procedura pentru atribuirea contractului, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este solicitat de 

achizitor conform prevederilor legale. 

Achizitorul nu-si asuma raspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alta adresa decât cea 

stabilita in anuntul sau invitatia de participare. Oferta care este primita dupa expirarea termenului 

limita pentru depunere, se pastreaza nedeschisa la sediul achizitorului. 

 

B.4.5) Solutionarea contestatiilor 

In situatia in care operatorii participanti la procedura contesta rezultatul procedurii, achizitorul va 

solutiona contestatia respectiva in conformitate cu prevederile prezentei documentatiei. 

Termenul de depunere al contestatiei este de o zi incepând cu ziua urmatoare publicarii 

anuntului de atribuire. Contestatia se poate depune prin posta/personal : 

- la adresa Asociația pentru Dezvoltare si Integrare HELIANTHUS Alexandria, cu sediul în 

județul Teleorman, localitatea Alexandria, str. Mihail Dunarii  nr. -   

sau  

- la adresa : Asociatia ROMFRA Alexandria, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46-48 , cod postal 

140044 

sau se pot depune pe email, la adresa secretariat@romfra.ro  

 

B.4.6) Precizari finale 

Nu se solicita garantie de participare la procedura. Nu se solicita garantie de buna executie.  

 

mailto:secretariat@romfra.ro


7 
 

C. Informatii suplimentare 

Ofertantii interesati sa obtina informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, precum si cei 

care doresc sa solicite documentatia  de atribuire o pot face contactând Achizitorul la urmatoarele 

date de contact: 

Persoana de contact 1: Florian Dragsan 

Email: secretariat@romfra.ro  

Persoana de contact 2 : Gavanescu Ramona  

Email: secretariat@romfra.ro  

Sursa de finantare: fonduri europene nerambursabile. Achizita este realizata in cadrul contractului 

de finantare POSDRU/183/5.1/S/153815, cofinantat din Fondul Social European in cadrul 

Programului Operational pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.   

Anexe:  

- Caiet de sarcini  

- Formular de oferta financiara 

 

Aprobat,  

 

Florian DRAGSAN, director executiv Asociatia HELIANTHUS Alexandria,  

Coordonator partener proiect  

 

Elaborat,  

Responsabil Achizitii  

 

 

mailto:secretariat@romfra.ro
mailto:secretariat@romfra.ro
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CAIET DE SARCINI  

PENTRU 

ACHIZIȚIA DIRECTA  de servicii de realizare a unui STUDIU PRIVIND PIATA MUNCII 

SI EVOLUTIA OCUPATIILOR  destinate proiectului „CALIFICAREA – O ȘANSA 

PENTRU INTEGRAREA PE PIAȚA MUNCII A ȘOMERILOR DIN REGIUNILE SUD ȘI 

SUD VEST - CALIFICAS”, contract de finanțare POSDRU/183/5.1/S/153815 

 

Procedura: ACHIZIȚIE DIRECTĂ, conform OMFE 1120/2013, cu modificări și completări 

Cod CPV : 79311200-9 (servicii de realizare de studii – denumire conform Nomenclator 

rev 2.) 

Achizitor: Asociația pentru dezvoltare si integrare HELIANTHUS Alexandria  

 

SECTIUNEA I : Informații generale .................................................................................................. 9 

1. Informații generale proiectul Calificarea – o șansă pentru integrarea pe piața muncii a 

șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest – CALIFICAS, contract de finanțare 

POSDRU/183/2.3/S/153815 .......................................................................................................... 9 

2. Cerințe generale privind obiectul achiziției ........................................................................... 9 

SECTIUNEA II : Specificații tehnice ................................................................................................. 9 

1. Preambul ................................................................................................................................... 9 

2. Cerinte privind realizarea STUDIULUI PRIVIND PIATA MUNCII SI EVOLUTIA 

OCUPATIILOR  pentru  proiectul – „Calificarea – o șansă pentru integrarea pe piața 

muncii a șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest - CALIFICAS”, contract de finanțare 

POSDRU/183/2.3/S/153815. ....................................................................................................... 10 

SECTIUNEA III : Cerințe de prezentare a ofertei tehnice ........................................................... 11 
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SECTIUNEA I : Informații generale  

 

1. Informații generale proiectul Calificarea – o șansă pentru integrarea pe piața 

muncii a șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest – CALIFICAS, contract de 

finanțare POSDRU/183/2.3/S/153815 

Proiectul POSDRU/183/2.3/S/153815 CALIFICAS este un proiect finanţat din Fondul Social 

European în cadrul POSDRU 2007 – 2013, implementat de către Asociația de Prietenie Româno - 

Franceză ROMFRA din Alexandria în parteneriat cu Asociația  ”DOMINOU” Craiova şi Asociația 

pentru dezvoltare și integrare ”HELIANTHUS” Alexandria şi are drept obiectiv general îmbunătăţirea 

capacităţii de ocupare a 600 persoane în căutarea unui loc de muncă. Bugetul general al proiectului 

este în valoare de 3.184.996,00 lei, din care contribuţia solicitantului este de 63.699,02 iar asistenţa 

financiară nerambursabilă este în valoare de 3.121.296,08 lei. 

Informatii suplimentare privind proiectul POSDRU/183/5.1/S/153815 sunt disponibile pe pagina web 

www.calificas.ro  

 

2. Cerințe generale privind obiectul achiziției  

Prezenta procedură de achiziție directă are ca obiect achiziția de servicii de realizare de studii – 

cod CPV  79311200-9 în scopul elaborarii unui STUDIU PRIVIND PIATA MUNCII SI EVOLUTIA 

OCUPATIILOR  pentru  proiectul – „Calificarea – o șansă pentru integrarea pe piața muncii a 

șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest - CALIFICAS”, contract de finanțare 

POSDRU/183/2.3/S/153815.  

Realizarea STUDIULUI PRIVIND PIATA MUNCII SI EVOLUTIA OCUPATIILOR IN CADRUL 

proiectului CALIFICAS este prevăzută a fi externalizată sub forma unui contract de prestări servicii 

către un operator economic.  

 

SECTIUNEA II : Specificații tehnice  

 

1. Preambul  

1.1. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru încheierea contractului 

de prestări de servicii de realizare de studii scopul elaborarii unui STUDIU PRIVIND 

PIATA MUNCII SI EVOLUTIA OCUPATIILOR  pentru  proiectul – „Calificarea – o 

șansă pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest - 

CALIFICAS”, contract de finanțare POSDRU/183/2.3/S/153815 si constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.  

1.2. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi 

considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă tehnică prezentată, care se 

abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini va fi luată în considerare numai în 

măsura în care presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 

prezentul caiet de sarcini.  

1.3. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în prezentul Caiet 

de sarcini sau de servicii care nu satisfac, în totalitate, cerinţele Caietului de sarcini va 

determina declararea neconformităţii ofertei respective şi, în consecinţă, respingerea 

acesteia. 

http://www.calificas.ro/
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2. Cerinte privind realizarea STUDIULUI PRIVIND PIATA MUNCII SI EVOLUTIA 

OCUPATIILOR  pentru  proiectul – „Calificarea – o șansă pentru integrarea pe 

piața muncii a șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest - CALIFICAS”, contract 

de finanțare POSDRU/183/2.3/S/153815.  

 

2.1. Serviciile de realizare de studii care fac obiectul prezentei achizitii directe au ca finalitate 

elaborarea unui STUDIU PRIVIND PIATA MUNCII SI EVOLUTIA OCUPATIILOR  

pentru  proiectul – „Calificarea – o șansă pentru integrarea pe piața muncii a 

șomerilor din regiunile Sud și Sud Vest - CALIFICAS”, contract de finanțare 

POSDRU/183/2.3/S/153815, materializat sub forma unui Raport de cercetare.  

2.2. Obiectivele STUDIULUI PRIVIND PIATA MUNCII SI EVOLUTIA OCUPATIILOR  sunt 

urmatoarele: 

a) Realizarea unei analize a pietei muncii, structurata pe urmatoarele niveluri teritoriale: 

piata muncii in Uniunea Europeana, Piata muncii in Romania, Piata muncii in cele 

doua regiuni de implementare ale proiectului CALIFICAS – regiunea Sud si Regiunea 

Sud Vest.  

b) Realizarea unei analize privind perspectivele evolutiei pietei muncii si ocupatiilor, pe 

un orizont de minimum 5 ani, structurata pe urmatoarele niveluri teritoriale: Uniunea 

Europeana, Romania, regiunile de implementare ale proiectului CALIFICAS – 

regiunea Sud si Regiunea Sud Vest. 

c) Formularea de recomandari privind activitatile de formare si alte masuri active de 

ocupare, precum și identificarea de modalitati inovative de integrare a somerilor in 

piata muncii destinate autoritatilor publice si somerilor din cele doua regiuni de 

dezvoltare – Sud si Sud Vest.  

2.3. STUDIUL PRIVIND PIATA MUNCII SI EVOLUTIA OCUPATIILOR  se va materializa sub 

forma unui Raport de cercetare care va cuprinde, cel putin urmatoarele sectiuni:  

a) Rezumat executiv – va cuprinde, sintetic, urmatoarele informatii: oportunitatea 

realizarii studiului; metodologia de realizare; sinteza analizei pietei muncii la nivelul 

Romaniei si celor doua regiuni de implementare a proiectului – Sud si Sud Vest, 

pozitionate in contextul european; principalele tendinte privind evolutia ocupatiilor la 

nivel european si national; sinteza principalelor recomandari si formulari.   

b) Sectiunea de metodologie – va cuprinde descrierea metodologiei utilizate de 

operatorul economic declarat castigator pentru realizarea studiului. 

c) Sectiunea de analiza a pietei muncii si tendinte privind evolutia pietei muncii la nivelul 

Uniunii Europene – va cuprinde prezentarea pietei muncii (cel putin indicatorii privind 

rata de ocupare si rata de somaj si defalcarea pe nivele de educatie si categorii de 

varsta) si tendintele estimate ale evolutiei ocupatiilor la orizontul anilor 2020 sau mai 

indepartat.  

d) Sectiunea de analiza a pietei muncii si tendinte privind evolutia pietei muncii la nivelul 

Romaniei – va cuprinde prezentarea pietei muncii (cel putin indicatorii privind rata de 

ocupare si rata de somaj si defalcarea pe nivele de educatie si categorii de varsta) si 
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tendintele estimate ale evolutiei ocupatiilor la orizontul anilor 2020 sau mai 

indepartat.  

e) Sectiunea de analiza a pietei muncii si tendinte privind evolutia pietei muncii la nivelul 

regiunilor Sud si Sud Vest – va cuprinde prezentarea pietei muncii (cel putin 

indicatorii privind rata de ocupare si rata de somaj si defalcarea pe nivele de educatie 

si categorii de varsta),  tendintele estimate ale evolutiei ocupatiilor pentru o perioada 

de cel putin un an si oportunitati de angajare in cele doua regiuni.   

f) Sectiunea de Concluzii si Recomandari – recomandarile vor cel putin urmatoarele 

categorii de actori: i) agentiile judetene si locale de ocupare a fortei de munca, in 

special in ceea ce priveste masurile active de ocupare si ii) somerii din cele doua 

regiuni de dezvoltare – Sud si Sud Vest si vro avea in vedere recomandari privind 

parcursul profesional, calificarea si recalificarea acestora pentru a face fata cerintelor 

pietei muncii.  

2.4. In continutul Studiului pot fi utilizate tabele, reprezentari grafice, imagini etc. care sa 

asigure o mai  buna ilustrare si intelegere a  informatiilor de natura calitativa, cat si 

cantitativa furnizate. 

2.5. Realizarea Studiului privind piata muncii si evolutia ocupatiilor presupune realizarea, de 

catre ofertant, a urmatoarelor activitati:  

a) documentare si colectarea de date statistice si informatii; 

b) analiza secundara, interpretarea si prelucrarea datelor statstice si a informatiilor 

colectate; 

c) intocmirea raportului de cercetare.  

2.6. Raportul de cercetare sub care se materializeaza Studiul privind piata muncii si evolutia 

ocupatiilor poate cuprinde ca anexe diferite tabele, grafice, instrumente de lucru (Ex. 

chestionare, precizari metodologice detaliate, dupa caz).  

2.7. Ofertantul este singurul responsabil privind acuratetea informatiilor si surselor de 

informare utilizate pentru realizarea Studiului, precum si pentru respectarea prevederilor 

legale privind utilizarea surselor bibliografice respective.  

 

SECTIUNEA III : Cerințe de prezentare a ofertei tehnice  

Prin propunerea tehnică depusă, ofertanții au obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor care 

urmează a fi prestate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. 

Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a serviciilor ofertate precum si 

alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. 

In acest scop, propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor 

tehnice continute in Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii 

tehnice cu specificatiile respective. 

 Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea tehnica a serviciilor, ofertantii vor trebui sa  

demonstreze corespondenta stricta a acestora cu specificatiile tehnice solicitate de autoritatea 

contractanta.; 

Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu toate caracteristicile mentionate in specificatiile 

tehnice pentru serviciile pentru care ofertantul depune oferta. Nu se accepta oferte partiale. 

Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor din caietul de sarcini.  
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Propunerea tehnica va fi prezentata in original, semnata, datata si stampilata de reprezentantul 

legal sau un imputernicit al acestuia. 

 

Aprobat, Florian DRAGSAN, director executiv Asociatia HELIANTHUS Alexandria, 

coordonator partener proiect  

 

Elaborat,   

Responsabil Achizitii  
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FORMULAR  

OPERATOR ECONOMIC ………………………....... 

    (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

pentru servicii 

Catre ........................................................................................................................ 

                     (denumirea achizitorului si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

                         (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa livram 

______________________ (denumirea produsului/serviciului)_____________ pentru suma totala, 

de  ……………… (..suma in litere…….)  lei fara TVA, la care se adauga TVA ………….%,    

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in 

graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 

___________________ zile, respectiv pana la data de ___________________________  si 

(durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. Alaturi de oferta de baza: 

        |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 

separat, marcat in mod clar „alternativa”; 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 

care o puteti primi. 

Data _____/_____/_____ 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

 

oferta pentru si in numele ________________________                                                          

(denumirea/numele ofertantului)      (semnatura si stampila) 

 


