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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013                                                                                                  
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare 
profesională” 
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/56116 
Titlul proiectului: Consiliere și dezvoltare profesională – sistem transparent de pregătire 
pentru reușită în cariera didactică 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
SC SIVECO Romania SA 

 
Achizitie ”Servicii de elaborare de studii şi rapoarte privind evaluarea de impact” 
din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/56116 „Consiliere și dezvoltare profesională – 

sistem transparent de pregătire pentru reușită în cariera didactică” 
 
 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod CPV: 79315000-5 - Servicii de cercetare sociala 
 
 
 
 
 

APROBAT 
 

Irina SOCOL 
Presedinte si Director General 
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Achizitor: SC SIVECO ROMANIA SA  

Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria 
Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod poştal 013685, 
Bucureşti 

Titlul proiectului 
POSDRU : 

„Consiliere și dezvoltare profesională – sistem 
transparent de pregătire pentru reușită în cariera 
didactică” 

ID proiect POSDRU: POSDRU/87/1.3/S.56116 

Contractul POSDRU/87/1.3/S.56116 este cofinanţat prin 
Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, „Investeşte în oameni!”,  

Axa prioritara 1 „ Educaţia şi formarea profesionala în 
sprijinul creşterii economice şi dezvoltarii societaţii 
bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea 
resurselor umane în educație și formare profesională” 

Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului 

Partener 1 

 
 

 
Capitolul I  - INFORMATII GENERALE 

 
I. a. Achizitor 
 

Denumire: SIVECO Romania SA 
 

Adresa:  
Sediul social: Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, 
sector 1, cod postal 013685, Bucureşti 
Punct de lucru: - 

Localitate: 
Bucuresti 

Cod postal: 
013685 

Tara: 
Romania 

Persoane de contact:  
Catalina Popescu 

Telefon: 
+40 (21) 3023300 

E-mail: 
catalina.popescu@siveco.ro 

Fax:   
+40 (21) 3023391 

Adresa achizitorului: Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp 
Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, Bucureşti  

 
I.b  Principala activitate sau activitati ale achizitorului: 
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 ministere ori alte autoritati publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 

 agentii nationale 
 autoritati locale  
 alte institutii guvernate de legea publica 
 institutie europeana/organizatie 

internationala 
altele (Persoana juridica româna de drept 

privat 

 servicii publice centrale 
 aparare 
 ordine publica/siguranta nationala 
 mediu  
 economico-financiare 
 sanatate 
 constructii si amenajarea teritoriului 
 protectie sociala 
 cultura, religie si actv. recreative 
 educatie 
 activitati relevante 

 energie 
 apa 
 posta 
 transport 

 altele: Activitaţi de realizare a soft-ului 
la comanda 

Achizitorul  achizitioneaza  in  numele altei autoritati contractante     
                                       DA          NU  

Alte informatii  si/sau clarificari pot fi obtinute: 

  la fax  +40 (21) 3023391 
Persoana de contact: Catalina Popescu 
Adresa de  mail  
catalina.popescu@siveco.ro(Solicitarile de 
clarificari vor fi transmise in format word sau 
html, NU in PDF) 

 altele: (specificati / adresa/fax/interval 
orar) 

 
I.c. Sursa de finantare : 
 

Se specifica sursele de finantare ale 
contractului ce urmeaza a fi atribuit:  
 

Dupa caz, proiect/program  finantat din fonduri 
comunitare:            
 
   DA                  NU  
Proiectul beneficiaza de o finanţare 
nerambursabila din Fondul Social European 
obţinuta prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 şi 
din finanţarea nerambursabila acordata din 
bugetul naţional. 
Axa prioritara 1 „Educaţia şi formarea 
profesionala în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltarii societaţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea 
resurselor umane în educație și formare 
profesională” 

 

mailto:catalina.popescu@siveco.ro
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II.  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: 
Servicii de elaborare de studii şi rapoarte privind evaluarea de impact pentru implementarea 
proiectului POSDRU/87/1.3/S/56116 - Consiliere și dezvoltare profesională – sistem 
transparent de pregătire pentru reușită în cariera didactică”  

II. 1.2) Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi achiziţionate 

Se vor achizitiona servicii privind evaluarea impactului programului de formare continuă în 
cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/56116 „Consiliere și dezvoltare profesională – sistem 
transparent de pregătire pentru reușită în cariera didactică”, cofinanţat prin POSDRU în 
perioada 2011 – 2013, conform specificaţiilor din Capitolul VI al prezentei documentaţii. 
Aceste servicii vor consta în: 

 Elaborarea instrumentelor de evaluare; 

 Aplicarea si interpretarea instrumentelor de evaluare; 

 Elaborarea raportului de evaluare. 

II. 1.3) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare  

(a) Lucrari                             (b) Produse                    (c) Servicii                                 
 

Principala locatie a lucrarii Principalul loc de livrare: 
 

Principalul loc de prestare 
Sediul Social al Achizitorului - 
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 
73-81, Complex Victoria Park, 
Corp Cladire C4, sector 1, 
Bucureşti 

  Cod CPV: 79315000-5 - 
Servicii de cercetare sociala  

II. 1. 4) Procedura se finalizeaza prin : 

 Contract de achizitie:   
Incheierea unui acord cadru:    

II.1.5) Divizare pe loturi  
           DA                        NU  
Daca da: 
Un singur lot                          Unul sau mai multe                              Toate loturile   
 
NOTA: ...... 

II. 1.6) Durata contractului de achizitie:  Serviciile se vor presta pana la data de 31.03.2013  
 

 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate  
             DA                        NU  

II.1.8) Procedura de achiziţie: Conform Ordin 1050/2012 

II. 1.9) Valoarea estimata a contractului este de: 200.000 lei, fara TVA, (43.769,42 euro, 
curs 4,5694 lei) 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
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II.2.1) Total cantitati: 
Informatiile privind specificatiile tehnice ale serviciilor se regasesc in Specificatiile tehnice 
din Capitolul VI a prezentei documentatii. 

II.2.2. Optiuni  
             DA                         NU  

 
 

II.3.) Legislatia aplicata: 
 

 Ordinul nr. 1050 din 26.10.2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile 
beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul 
“Convergenta”emis de Ministrul Afacerilor Europene 

 O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata 
cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu  modificarile si completarile 
ulterioare; 

  

 
III. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 
câştigatoare: 

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe baza urmatorilor 
factori de evaluare:           

Ofertele calificate conform documentatiei de atribuire vor fi clasate in ordinea 
descrescatoare a punctajelor totale obtinute. Va fi declarata castigatoare oferta care in 
urma aplicarii factorilor de evaluare si a algoritmului de calcul va cumula cel mai mare 
numar de puncte. In situatia in care, dupa intocmirea clasamentului final doua sau mai 
multe oferte se vor afla la egalitate de punctaj, va fi declarata castigatoare oferta care va 
intruni cel mai mare punctaj tehnic. In situatia in care egalitatea persista fata de cel putin 2 
ofertanti, va fi declarat castigator ofertantul cu pretul cel mai scazut. Daca egalitatea 
continua sa persiste, atunci se va solicita ofertantilor in cauza sa depuna o noua oferta de 
pret, in plicuri inchise si sigilate. 
Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic si care va fi declarata 
castigatoare este oferta admisibila care obtine cel mai mare punctaj PunctajTotal   

 

Nr.crt. Factorul de evaluare Punctaj 

1 Preţul  ofertat 30 puncte 

2 Factori tehnici 70 puncte 

 2.1 Termenul de predare a raportului cu 
concluziile cercetării de piaţă   

20 puncte 

 2.2. Volumul esantionului în etapa calitativă 25 puncte 

 2.3 Volumul esantionului în etapa cantitativă 25 puncte 

TOTAL  100 
puncte 
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Unde:  

A. Altgoritmul de calcul pentru obtinerea Punctajului Factorului financiar al 
ofertei -  Pretul ofertat 

Pentru oferta cu pretul cel mai scazut se vor acorda 30 de puncte. 

Pentru celelalte oferte, punctajul se va calcula astfel:  

Punctaj financiar N=[(POmin)/ (PON)]x30 puncte, unde 
Punctaj financiar N – punctajul acordat Ofertei N evaluate  
(POmin) = Pretul cel mai scazut ofertat  
(PON) = Pret Oferta N pentru care se face evaluarea 

Preturile evaluate sunt preturile in lei fara TVA conform ofertei financiare depuse. 

B. Altgoritmul de calcul pentru obtinerea punctajului factorului tehnic al 
ofertei - Factori tehnici 
 

Pentru oferta tehnica se vor aduna punctajele obtinute pentru oferta N la 
urmatoarele categorii: 
 
 
1. Termenul de predare a raportului: 

a) Pentru cel mai scurt termen de realizare si predare a raportului 
(exprimat in  zile) se acordă 20 puncte. 

b) Pentru alte termene mai mari ofertate pentru realizarea şi predarea 
raportului fata de cel identificat la lit. a) de mai suspunctajul se acordă 
conform următoarei formule de calcul: 

Pn = (Tmin / Tn)*20 puncte 
Unde: 
Pn = punctajul oferta “n” 
Tn= termenul de predare al  ofertei “n” 
Tmin = termenul de predare cel mai scurt  propus pentru raportul cu 
concluziile cercetării de piaţă identificat in ofertele primite 
 

2. Volumul eşantionului în etapa calitativă  
a) Pentru cel mai mare număr de persoane intervievate se acordă 25 

puncte. 

b) Pentru un numar inferior de persoane intervievate, decat cel identificat la 

lit. a) de mai sus punctajul se acordă conform următoarei formule de 

calcul: 

Pn = (Vn / Vmax)*25 

Unde: 

Pn = punctajul ofertei “n” 

Vn interviu= numar de persoane intervievate propus prin oferta “n” 
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Vmax interviu= cel mai mare numar de persoane intervievate ofertat  

3. Volumul esantionului în etapa cantitativă  

a) Pentru cel mai mare număr de chestionare aplicate se acordă 25 puncte. 

b) Pentru un numar mai mic de chestionare aplicate fata de cele mentionate 

la litera a), punctajul se acordă conform următoarei formule de calcul: 

Pn = (Vn / Vmax)*25 

Unde: 

Pn = punctajul ofertei “n” 

Vn chestionar= numar de chestionare aplicate propus prin oferta “n” 

Vmax chestionar =cel mai mare numar de chestionare aplicate ofertat  

 

IV.1) Situaţia personala a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la 
înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei 

IV.1.a) Situaţia personala a candidatului sau ofertantului:  

Niveluri specifice minime necesare  Informaţii şi formalitaţi necesare pentru evaluarea 
respectarii cerinţelor menţionate: 

Cerinţa nr. 1 
Dovada plaţilor catre bugetul 
consolidat de stat, precum şi 
taxele şi impozitele locale. 
Solicitat           Nesolicitat   

1. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat 
general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are 
datorii scadente in luna anterioara celei in care se 
depun ofertele. Prin exceptie, daca data depunerii 
ofertelor este stabilita pana in data de 08 a lunii, se 
accepta prezentarea certificatelor de atestare 
fiscala pentru luna corespunzatoare, conform 
dispozitiilor fiscale in vigoare care reglementeaza 
regimul eliberarii acestor certificate fiscale 

2. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele 
locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are 
datorii scadente in luna anterioara celei in care se 
depun ofertele. Prin exceptie, daca data depunerii 
ofertelor este stabilita pana in data de 08 a lunii, se 
accepta prezentarea certificatelor de atestare 
fiscala pentru luna corespunzatoare, conform 
dispozitiilor fiscale in vigoare care reglementeaza 
regimul eliberarii acestor certificate fiscale 

 

In cazul persoanelor juridice straine: 
Documente edificatoare care sa dovedeasca plata 
obligaţiilor la bugetul statului de care aparţine în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
candidatul/ofertantul este rezident.  
 
Documentele se vor prezenta in copie marcata 



 

 

8 / 57 

“conform cu originalul”, în original sau copie legalizata 
însoţite de traducerea autorizata în limba Româna, dupa 
caz. 

Cerinţa nr. 2 
Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 14 din OUG nr. 
66/2011 
Solicitat           Nesolicitat   
 

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minimă obligatorie: 
Formularul nr. 1 -. în original  
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că 
ofertantul se află în una din situaţiile prevăzute de art. 14 
din O.U.G. nr. 66/2011, acesta va fi exclus de la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie. 
Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii 
subcontractanti sau terti sustinatori. 
Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului în 
ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea 
procedurii de atribuire, precum si membrii comisie de 
evaluare sunt:  

Nume/Prenume Functie 

Irina SOCOL 
Presedinte si Director 
General 

Alexandru Mihail 
RADASANU 

Vicepresedinte Cercetare 
si Dezvoltare 

Doina Mihaela BINIG Vicepresedinte Strategie 

Daniela BICHIR 
Vicepresedinte Calitate si 
Resurse Umane 

Florian-Gabriel ILIA Vicepresedinte 

Bogdan CIUNGRADI Vicepresedinte Financiar 

Aurora-Ecaterina CRUSTI 
Vicepresedinte Adjunct 
Divizia Comerciala 

Alexandra TANASE Consilier CEO 

Camelia MOCANU Responsabil financiar 

Emil DRAGOMIRESCU Manager de Program 

Adelina PREDESCU Consilier juridic 

Valentina UNGUROIU Responsabil comunicare 

Catalina POPESCU  Expert achizitii 

Razvan CODREANU Consilier juridic 

Cristina GRIGORCEA Responsabil comunicare 

Daniela VLADOIU Manager de program 
 

IV.1.b) Capacitatea de exercitare a activitaţii profesionale 

Niveluri specifice minime necesare 
(dupa caz): 

Informaţii şi formalitaţi necesare pentru evaluarea 
respectarii cerinţelor menţionate: 

Cerinţa nr. 1 
Certificat constatator  
Solicitat          Nesolicitat   

Modalitatea de îndeplinire 
Cerinţa minima obligatorie: 

Operatorul economic ofertant trebuie sa prezinte: 

Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei – 
Oficiul Registrului Comerţului din care sa rezulte numele 
complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, 
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activitaţile principale şi faptul ca acesta nu este în stare de 
insolvenţa, lichidare, faliment sau reorganizare judiciara, 
valabil la data depunerii ofertelor,  precum si obiectul de 
activitate al societatii care sa aiba corespondent COD 
CAEN cu obiectul prezentului contract valabil la data 
depunerii ofertelor (ex.  Cod CAEN 7320 „Activități de 
studiere a pieței și de sondare a opiniei publice”).  
Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de 
activitate furnizarea de servicii de tipul celor prevazute in 
specificatiile tehnice. 

Documentul se va prezenta in original, sau în copie 
legalizata.  

In cazul persoanelor juridice/fizice straine: Operatorul 
economic va prezenta documente edificatoare prin care 
sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica 
sau juridica, în conformitate cu prevederile legale din ţara 
în care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele 
se vor prezenta în original, sau în copie legalizata. 
Documentele vor fi prezentate în limba în care au fost 
emise, însoţite de traducerea legalizata în limba 
româna. 
În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare 
asociat este obligat sa prezinte aceste documente. 
 
Oferta operatorului economic care nu prezinta 
Certificat constatator din care sa reiasa ca are in 
obiectul sau de activitate COD CAEN care sa fie 
correspondent cu obiectul contractului din prezenta 
procedura de achizitie va fi respinsa ca inacceptabila. 

IV.2) Capacitatea economica şi financiara 

Niveluri  specifice minime 
necesare (dupa caz): 

Informaţii şi formalitaţi necesare pentru evaluarea 
respectarii cerinţelor menţionate: 

Cerinţa nr. 1 
Formularul nr. 2 -  Fişa de 
informaţii generale - in original   
. 
 
Solicitat          Nesolicitat   

Modalitatea de îndeplinire 

Cerinţe minime obligatorii:  

Operatorul economic ofertant trebuie sa completeze: 
Formularul nr. 2 -  Fişa de informaţii generale - in 
original    

Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 
2011) sa fie de minim 400.000 lei 

Valorile vor fi exprimate în EURO şi în Lei, la cursul mediu 
anual Lei/Euro afişat de Banca Naţionala a României 
(BNR). pentru anul respectiv: 2009 – 4,2373; 2010 – 
4,2099; 2011 – 4,2379. Ofertantii care trebuie sa 
efectueze conversia altor monede decat Euro in Lei, vor 
utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre 
Banca Nationala a Romaniei pentru anii 2009, 2010 si 
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2011. 

- Ofertanţii care trebuie sa efectueze conversia altor 
monede decât Euro sau Lei vor utiliza ratele de 
schimb medii anuale stabilite de catre Banca 
Naţionala a ţarii în care sunt înregistraţi, specificând 
ratele de schimb utilizate. 

În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare 
asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta 
minima se va considera indeplinita in mod cumulative. 

In conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea 
infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, IMM-urile pot 
beneficia de reducerea cu 50% a valorii cifrei de afaceri 
prin prezentarea documentelor justificative 
corespunzatoare. Pentru demonstrarea incadrarii in 
categoria Intreprinderilor mici si mijlocii ofertantul va 
prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria 
raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legal/legali 
al/ai intreprinderii interesate privind incadrarea in 
categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Declaratia pe 
propria raspundere privind incadrarea in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii va fi completata conform 
modelului prevazut in Anexa nr.1 din Legea 
346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Cerinţa nr. 2 
 
Prezentarea Bilantului contabil 
pentru anii 2009, 2010, 2011, 
dupa caz, vizate si înregistrate 
la autoritatile competente si/sau 
alte documente emise de 
autoritatile legale competente. 

Se vor prezenta documentele in copie cu mentiunea 
„conform cu originalul”.  

În cazul unei asocieri de operatori economici care depun oferta comuna, situaţia economica şi 
financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 
Resursele subcontractanţilor nu vor fi luate în considerare. 

IV.3) Capacitatea tehnica şi/sau profesionala 

Niveluri specifice minime necesare 
(dupa caz): 

Informaţii şi formalitaţi necesare pentru evaluarea 
respectarii cerinţelor menţionate: 

Cerinţa nr. 1 
Lista principalelor prestari de 
servicii similare în ultimii 3 ani 
Solicitat          Nesolicitat   

Modalitatea de îndeplinire 

Cerinţa minima obligatorie:  

Operatorul economic ofertant trebuie sa completeze: 

Formularul nr. 3 – Declaraţie privind lista principalelor 
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prestari de servicii din ultimii 3 ani – in original: (2009, 
2010, 2011) continând valori, perioade de prestare, 
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati 
contractante sau clienti privati. În cazul unei asocieri de 
operatori economici, fiecare asociat este obligat sa 
prezinte acest formular. 

Cerinţa nr. 2 
Experienţa similara 
Formularul nr. 4 – Fişa de 
experienţa similara 

Ofertantul (grupul de operatori 
economici) trebuie sa prezinte 
documente/contracte/procese 
verbale de receptie/scrisori de 
recomandare (in copie 
„conform cu originalul” si care 
sa contina ca informatii: 
beneficiarul contractului, tipul 
activitatilor prestate/bunurilor 
livrate, perioada de derulare) 
prin care sa demonstreze 
experienta in unul sa mai multe 
contracte realizate in ultimii 3 
ani (calculati de la data limita 
de depunere a ofertelor) care 
au avut ca obiect,  servicii  
cercetare, culegere date 
si/sau activitatii de studiere a 
pietei   
Valoarea cumulata a contractelor 
prezentate trebuie sa fie de cel 
putin 200.000 lei, fara TVA 
Solicitat           Nesolicitat   

Modalitatea de îndeplinire 

Cerinţa minima obligatorie:  

Formularul nr. 4 – Fişa de experienţa similara - în 
original ştampilat şi semnat.  

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca este capabil sa duca 
la bun sfarsit un contract de natura celui ce reprezinta 
obiectul prezentei proceduri respectiv: servicii de  
elaborare de studii şi rapoarte privind evaluarea de impact  
pentru un grup tinta definit al proiectului  
POSDRU/87/1.3/S/56116 - Consiliere și dezvoltare 
profesională – sistem transparent de pregătire pentru 
reușită în cariera didactică. 

In vederea sustinerii experientei similare ofertantii vor 
prezenta urmatoarele documente suport:  

 documente/informatii relevante din contracte sau 
copii de pe contractul oferit ca experienta similara; 

 proces verbal de receptie sau orice alte 
documente echivalente (exemplu recomandari) 
contrasemnate de catre Achizitor/clientul privat, 
din care sa rezulte informaţii cu privire la 
beneficiarul contractului, perioada în care s-a 
derulat contractul, tipul serviciilor livrate si 
calificativul obtinut de operatorul economic din 
partea beneficiarului sau. 
Documentele se vor prezenta in copie „conform cu 
originalul”. 

În cazul unei asocieri de operatori economici, cerinţa 
minima privind proiectele de experienţa similara se va 
considera îndeplinita în mod cumulativ. 

Cerinţa nr. 3 
Informaţii privind asociaţii şi/sau 
subcontractanţii  
Solicitat            Nesolicitat   

Modalitatea de îndeplinire 

Cerinţa minima obligatorie:  

Formularul nr. 5 – Declaraţie privind lista 
asociatilor/subcontractanţilor. Documentul se va 
prezenta în original semnat şi ştampilat.  

În lista vor fi incluşi toţi subcontractanţii care urmeaza sa 
îndeplineasca o parte din contractul de achiziţie. 

În cazul în care părţi din contractul ce urmează a fi atribuit 
vor fi îndeplinite de unul sau mai mulţi subcontractanţi, 
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operatorul economic are obligaţia de a preciza 
partea/părţile din contract ce urmează să fie 
subcontractate, precum şi datele de recunoaştere ale 
subcontractanţilor propuşi.  

Operatorii economici participanţi la procedură (lider, 
asociaţi) vor completa declaraţia pe propria răspundere 
privind partea-părţile din contract ce urmează să fie 
subcontractate 

Notă: 

(1) Dacă operatorul economic câştigător va 
subcontracta parte sau părţi din contract, 
Achizitorul solicită prezentarea contractelor 
încheiate între acesta şi subcontractanţi până la 
data semnării contractului de achiziţie publică, iar 
acestea vor deveni anexe la contractul de 
achiziţie. 

De asemenea acesta trebuie sa includa in oferta: 

• Acordurile de subcontractare pentru 
subcontractantii declarati. Documentul se va prezenta in 
original semnat si stampilat.  

Cerinta nr. 4 

Lista cu personalul de specialitate 

propus pentru indeplinirea 

contractului - Formular 6 –  

Declaratie privind asigurarea cu 

personal de specialitate, 

numarul si pregatirea acestora 

 
Cerinte privind personalul de 
specialitate propus pentru 
indeplinirea contractului 
Solicitat            Nesolicitat   
 
Persoanele desemnate de catre 

operatorul economic trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele 

cerinte minime privind 

experienta si competenta lor 

proferionala: 

 

1. Manager de proiect 
- Studii superioare 

-  Certificat / Atestat de 

 

Formular 6 – Declaratie privind asigurarea cu 

personal de specialitate, numarul si pregatirea 

acestora in original semnat si stampilat  

Operatorul economic sau asocierea/parteneriatul/ 

consortiul au obligaţia de a desemna minimum 5 

persoane pentru derularea activitatii de evaluare de 

impact in cadrul proiectului “Consiliere și dezvoltare 

profesională – sistem transparent de pregătire pentru 

reușită în cariera didactică” (Contract de finantare – 

POSDRU/87/1.3/S/56116) dupa cum urmeaza: 

 1 expert sociolog 

 1 analist date 

 1 expert  statistician 

 1 specialist in formare profesionala 

 1 manager de proiect 
 
Se va completa Formularul nr. 6 –  Declaratie privind 
asigurarea cu personal de specialitate, numarul si 
pregatirea acestora . 
 
In cazul unei asocieri, fiecare dintre membrii  asociati va 
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management de proiect / 
manager sau echivalent 

- Experienta specifica de minim 
3 ani in coordonarea de 
proiecte. 

 

2. Expert sociolog 
- Studii superioare in sociologie 
- Experienta generala de minim 

5 ani in sociologie 
- Experienta specifica de minim 

3 ani in domeniul serviciilor de 
tip realizare cercetari de piata / 
sondaje de opinie / moderator 
focus-grupuri / moderator 
interviuri in profunzime 
 
3. Analist date 

- Studii superioare in  
informatica 

- Experienta generala de minim 
5 ani in domeniul informatica 

- Experienta specifica in 
statistica si analiza statistica a 
datelor 

 
4. Expert statistician 

- Studii superioare in  
cibernetica / statistica / 
informatica 

- Experienta generala de minim 
5 ani in domeniul cibernetica / 
statistica / informatica 

- Experienta specifica de minim 
3 ani in elaborarea de 
instrumente de cercetare de 
piata (chestionare) si analiza 
statistica a datelor 
 
5. Specialist formare 

profesionala 
- Studii superioare 
- Certificare in training si/sau 

formare profesionala 

depune Formularul nr. 6 cuprinzand expertul/experţii 

desemnaţi de către acesta pentru partea de contract ce 

urmează a fi executată de către asociatul/partenerul 

respectiv. În mod corespunzător se va completa şi o fişă 

centralizatoare semnată de către reprezentantul legal al 

liderului desemnat care să ateste îndeplinirea cerinţelor 

minime privind experienţa şi competenţa personalului 

tehnic solicitat, în mod cumulat. 

Formularul nr. 6 va fi depus şi de către subcontractant 
sau terţul susţinător, dacă este cazul. 
 
Fiecare expert desemnat va depune Formularul nr. 7 – 

Curriculum vitae semnat si datat de catre titular., 

insotit de documente justificative care sa ateste 

informatiile prezentate in CV (toate documentele 

prezentate in copie trebuie sa fie certificate „conform cu 

originalul”, stampilate si semnate de catre reprezentantul 

legal al operatorului economic / asociatului / 

subcontractorului / terţului susţinător care l-a desemnat), 

respectiv:  

- Copii, cu semnatură şi ştampilă pentru conformitate cu 

originalul ale diplomelor de studii şi ale certificatelor 

profesionale obţinute, care să probeze îndeplinirea 

cerinţelor minime de calificare cu privire la pregătirea 

profesională 

Expertii desemnati vor depune o Declaraţie de 

disponibilitate de participare semnata in original - 

numai pentru experţii care nu sunt angajaţi ai ofertantului 

sau ai subcontractanţilor declaraţi ai acestuia, conform 

legii. 

 Se va completa Formularul nr. 8. 

 

 

Cerinta nr. 5 
Prestatorul trebuie să fie 
înregistrat ca operator de 
prelucrare a datelor personale la 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor 

In vederea susținerii acestei cerințe, ofertanții trebuie să 
transmită dovada înregistrării lor ca operator de prelucrare 
a date lor cu caracter personal, în copie certificată 
„conform cu originalul”. 
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Ofertantul (operatorul economic sau grupul de operatori economici) poate beneficia de 
susţinerea unei terţe persoane, pentru dovedirea capacitaţii financiare, capacitaţii tehnice şi 
profesionale, indiferent de natura relaţiilor dintre aceştia. Terţul susţinator nu trebuie sa se 
afle în situaţia unui conflict de interes in sensul art. 14 si 15 din OUG nr. 66/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. În acest sens, se vor completa: 

a. Formularul nr. 1 din sectiunea “Formulare” din cadrul documentatiei de atribuire – 
Neincadrarea in prevederile art. 14 din OUG nr. 66/2011 

Documentele vor fi prezentate semnate şi ştampilate în original. 

Inainte de declararea ofertantului castigator, beneficiarul va solicita ofertantului clasat pe 
primul loc, prezentarea in original sau in copie legalizata, insotita dupa caz de traducere 
autorizata, pentru Certificatul Constatator care a fost prezentat initial in copie insotita de 
mentiunea “conform originalului” 
 
 
V. PREZENTAREA OFERTEI  
 

V.1)  Limba de redactare ofertei  
 

Oferta va fi prezentata in limba ROMANA. 
De asemenea, orice corespondenta si documente 
legate de procedura de atribuire transmise intre 
Ofertant si Achizitor trebuie sa fie in limba romana. 
Documentele emise in alta limba vor fi insotite de 
traducerea autorizata in limba romana.  

V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei  
 

60 de zile de la data limita de primire a ofertelor. 
Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica 
decât cea stabilita de Achizitor va fi respinsa de 

cu Caracter Personal 
Solicitat            Nesolicitat   

Cerinta nr. 6 
Apartenenta la o organizatie 
profesionala in domeniu  (exemplu 
ESOMAR sau echivalent) 
Solicitat            Nesolicitat   

 
In vederea susținerii acestei cerințe, ofertanții trebuie să 
transmită certificatul care ofera dovada apartenentei lor, 
prin reprezentant, în copie certificată „conform cu 
originalul”. 

IV.4. Oferta comuna 

Operatorii economici au dreptul de 
a se asocia cu scopul de a 
depune oferta comuna. 

In cazul desemnarii ofertei 
comune castigatoare, autoritatea 
contractanta are dreptul de a 
solicita legalizarea asocierii. 
Solicitat           Nesolicitat   

Cerinţa minima obligatorie: 

Operatorul economic ofertant trebuie sa prezinte: 

 Acordurile de asociere sau scrisorile preliminare 
de asociere, Scrisorile de împuternicire din partea 
tuturor asociaţilor individuali din cadrul asociaţiei, prin 
care aceştia nominalizeaza liderul asocierii. 

IV.5) Contracte rezervate (dupa caz)                                                     Da  Nu  

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                         Da    Nu  
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de munca protejate                                                                                                     
Da    Nu  
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comisia de evaluare ca fiind inacceptabila. In 
situatii exceptionale, înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate a ofertei, comisia de evaluare poate 
solicita acordul ofertantilor pentru extinderea 
perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea si 
raspunsurile vor fi facute in scris. Ofertantul poate 
refuza aceasta cerere, acest lucru presupunand 
insa excluderea ofertantului de la procedura. Un 
ofertant care accepta cererea de extindere a 
valabilitatii ofertei nu-si poate modifica oferta. 
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V.3) Garantie de participare 
 
       Solicitat         Nesolicitat              

Cuantumul garanţiei de participare este de 4000 
lei, valabila 60 de zile de la data limita de primire a 
ofertelor. 

Garanţia de participare se exprima în lei şi poate fi 
constituita conform prevederilor art. 86, alin. (1) din 
HG nr. 925/2006 prin: 

 virament bancar  in Contul IBAN 
RO97BRDE410SV60877984100 – RON, 
deschis la BRD Militari in favoarea 
Achizitorului – in original vizat de catre 
banca sau 

 printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancara ori de o 
societate de asigurari care se constituie 
irevocabil in favoarea Achizitorului si trebuie 
prezentat in original, in conformitate cu  
Formularul 9. 

În cazul în care instrumentul de garantare nu este 
redactat în limba româna, acesta trebuie însotit de 
o copie tradusa în limba româna de un traducator 
autorizat.  

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie 
prezentata pâna cel mai târziu la data si ora 
stabilite pentru deschiderea ofertelor.  În cazul în 
care dovada constituirii garantiei de participare nu 
este prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite 
pentru deschiderea ofertelor, precum si în cazul în 
care nu este constituita în cuantumul, forma si 
având perioada de valabilitate prevazute mai sus, 
respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si 
respinsa în conformitate cu prevederile art. 33, alin. 
3, lit. b) din HG nr. 925/2006, cu modificarile şi 
completarile ulterioare. 

Achizitorul poate solicita extinderea perioadei de 
valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul îşi 
extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada 
de valabilitate a garanţiei pentru participare, va fi 
prelungita în mod corespunzator. 

În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţarii şi dezvoltarii întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu modificarile şi completarile 
ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% 
a garanţiei de participare prin prezentarea 
declaratiei prevazuta în Anexa nr. 1 din Legea 
mentionata mai sus. 

Achizitorul va elibera/restitui garantia de participare 
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conform prevederilor art. 87 şi art. 88 din H.G. nr. 
925/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare. 

Nota: 

În cazul unei asocieri, garanţia bancara poate fi 
constituita de oricare dintre membrii asocierii, in 
folosul acesteia si in beneficiul Achizitorului.   

V.4) Garantia de buna executie 
 
Solicitat         Nesolicitat         

Cuantumul garantiei de buna executie a 
contractului este de 5% din valoarea fara TVA a 
contractului. Garantia de buna executie se va 
constitui in conformitate cu prevederile Art. 90 din 
H.G. nr. 925/2006, cu completarile si modificarile 
ulterioare. Formularul 10 

Garantia de buna executie va avea o perioada de 
valabilitate cel putin egala cu durata contractului.   

Garantia de buna executie se va elibera in 
conditiile art. 92, alin. (1) din HG nr. 925/2006. 

V.5) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnica 
astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii 
corespondentei propunerii  tehnice cu specificatiile 
tehnice prevazute in Capitolul VI – Specificatii 
tehnice. 
Propunerea tehnica va contine si Graficul de 
prestare al serviciilor. 
Ofertantii care participa la procedura de atribuire 
inteleg sa ofere numai servicii care sa 
indeplineasca conditiile specificate Capitolul VI – 
Specificatii tehnice. 
Se va face dovada conformitatii serviciilor ce 
urmeaza sa fie prestate cu cerintele din Capitolul 
VI – Specificatii tehnice.  
In acest scop, propunerea tehnica va contine un 
comentariu, articol cu articol, a specificatiilor 
tehnice continute in Capitolul VI – Specificatii 
tehnice, prin care sa se demonstreze 
corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile 
respective, precum si completarea Formularului 
11 Termene de realizare 

V.6) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Propunerea financiara se intocmeste conform 
Formular 12 – Formular de oferta din capitolul de 
Formulare – in original. Pretul ofertat se va 
exprima in LEI fara TVA. Se va preciza atat pretul 
unitar pentru fiecare serviciu ofertat cat si pretul 
total. Pretul din oferta financiara va fi ferm si nu se 
va modifica. 
Pretul total nu va putea depasi valoarea estimata 
mentionata la punctul II.9), aceasta fiind egala cu 
bugetul total alocat. 
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În valoarea totală a serviciilor prestatorul îşi va 
include toate cheltuielile ocazionate de organizarea 
şi desfăşurarea serviciilor de evaluare – cheltuieli 
cu personalul, cheltuieli pentru consumabile, 
birotică, echipamente, administrative, cheltuieli de 
transport a personalului propriu în teritoriu, 
cheltuieli de cazare şi diurna, cheltuieli cu 
închirierea spaţiilor de organizare şi desfăşurare a 
serviciilor, oricare  alt gen de cheltuieli care 
concură la organizare, desfăşurarea şi finalizare în 
condiţii legale şi de calitate a serviciilor furnizate. 
Nu este acceptata oferta alternativa. 
Oferta financiara va fi insotita si de Formularul 11 
– Termene de realizare 

V.7) Modul de prezentare a ofertei 
 

Adresa si locul de depunere a ofertei:  
Oferta se depune la registratura  SC SIVECO 
ROMANIA SA cu sediul in Victoria Park, corp 
cladire C4, Sos. Bucuresti–Ploiesti 73 – 81, sector 
1, Bucuresti, tel: 021/302 33 00; fax: 021/ 302 33 
91, insotita de scrisoarea de inaintare, Formularul 
13 – Scrisoare de inaintare - in original;  
 

 Operatorul economic trebuie sa ia toate 
masurile astfel incat oferta sa fie primita si 
inregistrata de catre Achizitor pana la data si ora 
limita de depunere a ofertelor mentionata in 
invitatia de participare; 

 Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv 
forta majora, cad in sarcina operatorului economic 
ofertant. 

 Oferta cuprinde documentatia pentru calificare, 
propunerea financiara si propunerea tehnica; 

 Oferta care este depusa/transmisa la o alta 
adresa decât cea stabilita în invitatia de participare 
ori care este primita de catre Achizitor dupa 
expirarea datei limita pentru depunere, se 
returneaza nedeschisa, comisia de evaluare 
neavand obligatia de a o analiza 

 Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toata 
perioada de valabilitate, si trebuie sa fie semnata, 
pe propria raspundere, de catre ofertant sau de 
catre persoana imputernicita legal de catre acesta. 
 
Ofertantul va depune un exemplar al ofertei in 
original si un exemplar in copie. Ambele  
exemplare vor fi introduse într-un plic exterior, 
închis corespunzator şi netransparent. 
 
Ofertantul trebuie sa sigileze originalul şi copia în 
plicuri separate, marcând corespunzator plicurile 
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cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile 
interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea şi 
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea 
ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta 
respectiva este declarata întârziata. Propunerea 
tehnica, propunerea financiara si documentele 
de calificare se vor prezenta în plicuri distincte, 
marcate corespunzator. In eventualitatea unei 
discrepante intre original si copii, va prevala 
originalul. 
 
Plicul exterior, in care este introdus originalul si 
copia ofertei, trebuie sa fie marcat cu adresa “ SC 
SIVECO ROMANIA SA”, denumirea procedurii 
«Servicii de elaborare de studii şi rapoarte 
privind evaluarea de impact», „Consiliere și 
dezvoltare profesională – sistem transparent de 
pregătire pentru reușită în cariera didactică” - 
ID 56116 şi cu inscripţia «A NU SE DESCHIDE 
ÎNAINTE DE  DATA 08.01.2013 şi ORA 14:00», 
numele ofertantului. 
Daca plicul exterior nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus, SIVECO ROMANIA nu îşi 
asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea 
ofertei. Nu vor fi admise plicuri deteriorate, 
desfacute sau cu semne distinctive. 
Scrisoarea de inaintare va fi prezentata de ofertanti 
la vedere si va insoti Plicul exterior. 
Oferta poate fi depusa prin scrisoare recomandata 
cu confirmare de primire sau livrata personal la 
sediul Achizitorului. In cazul in care oferta este 
depusa prin posta aceasta va contine un plic care 
va contine dovada constituirii garantiei de 
participare. Acest plic va fi separat de plicurile 
continand documentele de calificare, propunerea 
tehnica si propunerea financiara. 

In cazul in care oferta este livrata personal la 
sediul Achizitorului, se solicita:  

- Formularul 13 – Scrisoare de inaintare - in 
original;  

  - Dovada constituirii garantiei de participare – in 
original. 

Oferta depusa la o alta adresa a Achizitor decat 
cea stabilita la punctul I.a) sau dupa expirarea 
datei limita pentru depunere se returneaza 
nedeschisa. 
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V.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei 

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin 
solicitare scrisa adresata achizitorului pâna la data 
deschiderii ofertelor. 

Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, pâna 
cel mai târziu cu o zi înainte de data stabilita pentru 
depunerea ofertelor, prin solicitare scrisa adresata 
achizitorului în vederea modificarii ofertei. 

Se considera oferta întârziata oferta depusa la alta 
adresa decât cea indicata în anunţ şi în 
documentaţia pentru ofertanţi ori este primita de 
achizitor dupa expirarea datei limita de depunere. 

Ofertele întârziate se returneaza ofertantului 
nedeschise. 

V.9) Data limita de depunere a 
ofertelor 

08.01.2013, ORA 13:00  
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V.10) Deschiderea ofertelor  
 

08.01.2013, ORA 14:00  
Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia 
de evaluare la sediul SIVECO ROMANIA, in 
Victoria Park, corp cladire C4, Sos. Bucuresti–
Ploiesti 73 – 81, sector 1, Bucuresti. 
 
Data deschiderii ofertelor va fi cea indicata în 
invitaţia de participare, respectiv 08.01.2013, ORA 
14:00. Orice ofertant are dreptul sa participe la 
sedinta de deschidere. Acesta va trebui sa aiba 
imputernicire din partea ofertantului pentru 
paticiparea la sedinta de deschidere a ofertelor si 
copie dupa Cartea de identitate. 
La sedinta de deschidere comisia de evaluare va 
analiza numai existenta  documentelor de calificare 
şi a ofertei tehnice si va face publica oferta 
financiara. Restul documentelor vor fi analizate de 
comisia de evaluare in sedinte ulterioare. 

V. 11) Modalitaţi de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire a 
contractului de achiziţie şi de 
soluţionare a contestaţiei 

Contestaţiile împotriva deciziei achizitorului de 
atribuire a contractului de achiziţie se  pot depune 
în termen de  3 zile de la primirea  comunicarilor 
privind rezultatul procedurii,  la adresa SC SIVECO 
ROMÂNIA SA - Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 
73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, 
sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti, sau la fax 
nr. +40 21 302 33 91.   

În vederea soluţionarii contestaţiilor formulate în 
cadrul procedurii, Achizitorul va înfiinţa o comisie 
competenta, formata dintr-un numar impar de 
persoane. 

Deciziile comisiei privind soluţionarea contestaţiilor 
vor fi emise în termen de  2 zile  lucratoare de la 
primirea contestaţiei la sediul achizitorului. 

 
 
VI. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE) 

 
A. INTRODUCERE 

 Prin prezenta documentaţie pentru ofertanti, SIVECO ROMÂNIA SA în calitate de 
partener în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/56116 „Consiliere și dezvoltare profesională 
– sistem transparent de pregătire pentru reușită în cariera didactică”, invita operatorii 
economici interesaţi sa depuna o oferta pentru achiziţia de Servicii de elaborare de studii 
şi rapoarte privind evaluarea de impact, în conformitate cu cerinţele incluse in prezentul 
document. 

 
 OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este dezvoltarea competentelor a 800 de 
cadre didactice din invatamantul preuniversitar din 4 judete din regiunile Nord Vest si Centru, 
printr-un program modern de formare continua in sprijinul dezvoltarii carierei didactice.  
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Mai multe informatii despre proiect puteti gasi la urmatoarea adresa: www.cdp-fse.ro.  
 
Obiectul contractului il reprezinta achizitia de “Servicii de elaborare de studii şi rapoarte 

privind evaluarea de impact” în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/56116 „Consiliere și 
dezvoltare profesională – sistem transparent de pregătire pentru reușită în cariera”, servicii 
care vor consta în: 

 Elaborarea instrumentelor de evaluare; 

 Aplicarea și interpretarea instrumentelor de evaluare; 

 Elaborarea raportului de evaluare. 
 

 

B. SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
OBIECTUL CONTRACTULUI: obiectul contractului îl reprezintă achiziția de „Servicii de 

elaborare studii și rapoarte privind evaluarea de impact” în cadrul proiectului 

POSDRU/87/1.3/S/56116 „Consiliere și dezvoltare profesională – sistem transparent de 

pregătire pentru reușită în cariera didactică”. 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI: evaluarea impactului programului de 
formare continuă asupra cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în vederea 
dobandirii competentelor necesare dezvoltarii carierei didactice prin definitivare, grade 
didactice si titularizare in invatamant. 

 

SERVICIILE CONTRACTATE constau în: 

 etapa CALITATIVĂ: 

 elaborarea ghidului de moderare; 

 recrutarea profesorilor ce vor fi intervievați; 

 organizarea a minim 2 interviuri in profunzime de grup; 

 moderarea interviurilor; 

 înregistrarea interviurilor; 

 transcrierea interviurilor; 

 elaborarea raportului de evaluare. 

 etapa CANTITATIVĂ: 

 elaborarea chestionarului; 

 proiectarea unui eșantion reprezentativ pentru grupul țintă, de minim 25% din 

numarul total al participantilor din grupul tinta; 

 realizarea unui studiu pilot pentru testarea chestionarului. Eșantionul pentru 

studiul pilot va fi de minim 5 reprezentanţi ai grupului ţintă; 

 completarea chestionarelor față în față și online, prin intermediul unei platforme 

dedicate furnizate de catre Ofertant; 

 introducerea datelor din chestionare în baza de date; 

 verificarea operatorilor de interviu; 

 interpretarea statistică a datelor; 

http://www.cdp-fse.ro/
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 elaborarea raportului de evaluare. 

 

Grupul ţintă: 800 de cadre didactice reprezentand participanţii la programul de formare 
continuă, compus din femei si barbati respectiv din participanti din mediul rural si mediul 
urban. 

Baza de date cu profesori, conţinând datele de contact ale acestora, va fi pusă la dispoziţia 
prestatorului căruia i-a fost atribuit contractul de către achizitor.  

 

I. ETAPA DE CERCETARE CALITATIVA 

 

1. Metodologie 

 

Ofertantul va descrie detaliat metodologia de cercetare care va sta la baza desfasurarii 

activitatilor. 

 

2. Elaborarea ghidului de moderare 

 

Ofertantul va asigura: 

- elaborarea ghidului de moderare  

- descrierea modalitatii de elaborare a ghidului de moderare 

- mentionarea obiectivelor care vor fi acoperite prin intrebarile cuprinse in ghid 

- descrierea tipurilor de intrebari care vor fi utilizate, precum si ordinea acestora 

 

3. Recrutarea profesorilor ce vor fi intervievați 

 

Ofertantul va asigura: 

- recrutarea profesorilor care vor fi intervievati 

- descrierea modalitatii de recrutare a profesorilor 

- includerea in oferta tehnica a unui model de instrument de recrutare  

 

4. Organizarea interviurilor in profunzime de grup (interviuri de tip focus-group) 

 

- toate interviurile din aceasta etapa trebuie să fie moderate de același specialist 

- interviurile în profunzime cu un grup vor avea o durata de aproximativ 60-90 min 

- volumul esantionului: ofertantul va asigura intervievarea persoanelor din minim 2 

interviuri in profunzime de grup 

- ofertantul va descrie modalitatea de desfasurare a discutiilor in cadrul interviurilor 

in profunzime de grup 

- ofertantul va asigura moderarea interviurilor si va descrie obiectivele 

moderatorului 
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- ofertantul va asigura si furniza transcrierea inregistrarilor audio ale interviurilor in 

profunzime de grup  

 

5. Elaborarea raportului de evaluare 

 

Ofertantul va elabora raportul final de evaluare calitativ, furnizand in oferta tehnica 

modalitatea de realizare a acestuia. 

 

II. ETAPA DE CERCETARE CANTITATIVA 

 

1. Metodologie 

 

Ofertantul va descrie detaliat metodologia de cercetare care va sta la baza desfasurarii 

activitatilor. 

 

2. Elaborarea instrumentului de cercetare 

 

Ofertantul va asigura conceperea urmatoarelor tipuri de chestionare: 

- chestionare față în față (PAPI - completarea chestionarelor de către operatori de 

interviu specializați prin tehnica intervievării faţă în faţă) ; 

- chestionare on-line (autocompletarea chestionarului online de către persoanele 

din grupul țintă) . 

Ofertantul va prezenta detaliat: 

- cerintele premergatoare conceperii chestionarelor 

- modalitatea de aplicare a chestionarelor 

- modalitatea de structurare si formulare a intrebarilor cuprinse in chestionare 

Chestionarul va contine cel putin 20 de întrebări, atât întrebări închise (cu variante de 

răspuns), cât și câteva întrebări deschise (fără variante de răspuns). Durata de completare 

a ambelor tipuri de chestionare nu trebuie sa depaseasca 10 minute. 

 

Chestionarul va fi testat prin realizarea unui studiu pilot, care va fi aplicat unui eșantion de 

minim 5 reprezentanţi ai grupului ţintă. 

 

3. Proiectarea esantionului 

 

Eşantionul ales pentru aplicarea chestionarelor va fi multistratificat, multistadial şi probabilist, 

trebuie sa fie reprezentativ pentru populatia profesorilor care au participat la program si 

trebuie sa includa minim 200 de profesori din grupul tinta.  

 

4. Completarea chestionarelor față în față și online 
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Ofertantul va asigura culegerea datelor in urma aplicarii chestionarelor fata in fata si online, 

prin intermediul unei platforme dedicate, furnizate de catre Ofertant. 

 

5. Interpretarea statistica a datelor 

 

Ofertantul va asigura: 

- introducerea datelor din chestionare in baze de date 

- interpretarea statistica a datelor 

- prezentarea pe scurt a modalitatii de interpretare statistica a datelor 

 

6. Elaborarea raportului de evaluare 

 

Ofertantul va elabora raportul final de evaluare cantitativ, furnizand in oferta tehnica 

modalitatea de realizare a acestuia. 

 

 

Note:  

- Forma finală a instrumentelor de cercetare, precum şi celelalte elemente 

constitutive ale metodologiei de cercetare sociologică vor fi elaborate prin 

consultarea reprezentanţilor achizitorului şi vor fi aprobate de către acesta din 

urmă.  

- Cercetarea va fi realizata pentru persoane ale grupului tinta, rezidenta a 

urmatoarelor judete: Cluj, Bistrita-Nasaud, Mures si Sibiu. 

 

 

III. MATERIALE LIVRABILE 

 

La finalul cercetarii, Ofertantul va livra Achizitorului urmatoarele materiale: 

 baza de date în format SPSS 

 înregistrările audio ale interviurilor 

 transcrierile interviurilor 

 raportul final de evaluare în format PDF. Raportul va conţine specificaţii metodologice 

complete, analize statistice, grafice, concluzii 

 

IV. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Activitatile vor fi desfasurate conform calendarului de activitati de mai jos: 

 

 elaborarea instrumentelor de evaluare: ianuarie 2013; 

 aplicarea şi interpretarea instrumentelor de evaluare: ianuarie 2013 - februarie 2013; 



 

 

26 / 57 

 elaborarea raportului de evaluare: februarie 2013 - martie 2013. 

Furnizorul va prezenta achizitorului o diagramă Gantt a activităților.  

 

TERMEN DE LIVRARE:  

 cel târziu 31 martie 2013. 

 

CONTROLUL CALITĂŢII: 

Sunt considerate incalcari ale obligatiilor contractuale, printre altele: :  

 aplicarea de chestionare altor persoane decât cele din grupul țintă; 

 aplicarea fictivă de chestionare (autoaplicarea de către operatorul de interviu); 

 chestionare cu o durată de aplicare sub 5 minute; 

 chestionare cu peste 30% non-răspunsuri.  

 

1. Controlul intern al calităţii: 

În vederea furnizării de date statistice de calitate, prestatorul se obligă să realizeze un 

control al calităţii datelor înainte de a livra rezultatele către achizitor. Acesta va verifica 10% 

din chestionarele completate de fiecare operator de interviu. 

Controlul aplicării chestionarelor va fi realizat prin verificarea telefonică a respondenţilor.  

În cazul în care este depistat un chestionar fraudat, vor fi verificate toate chestionarele 

realizate de acel operator de interviu.  

Dacă în cazul unui operator de interviu trebuie refăcute mai mult de 10% din chestionarele 

aplicate de acel operator de interviu, atunci vor fi invalidate toate chestionarele acelui 

operator, executantul obligându-se să le refacă pe cheltuiala sa, apelând la lista de rezervă.  

De asemenea, prestatorul este obligat să furnizeze chestionarele pentru verificare oricând 

pe durata derulării contractului la cererea achizitorului.  

 

2. Controlul extern al calităţii  

Respectarea cerinţelor de aplicare a chestionarelor va fi supervizată direct de către achizitor 

cu scopul realizării unui control al calităţii.  

Prestatorul este obligat să furnizeze la cererea achizitorului toate materialele necesare 

efectuării verificărilor ulterioare cum ar fi: 

 listele de eşantionare ale fiecărui operator de interviu; 

 codurile operatorilor de interviu și ale celor care introduc date; 

 chestionarele completate.  

Orice fraudă detectată va fi menţionată în raportul de verificare întocmit de achizitor. Fiecare 

chestionar care se află într-una din situaţiile descrise anterior este considerat ca fiind 

fraudat. In acest caz, prestatorul se obligă să înlocuiască chestionarele considerate fraudate 

pe propria cheltuială, apelând la lista de rezervă.  

 

SECRETUL STATISTIC:  

Operatorul economic se obligă să respecte în mod special prevederile Legii 677/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
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datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi să fie obligatoriu înregistrat 

ca operator de date cu caracter personal. 

 
La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie sa respecte toate instrucţiunile, formularele, 
cerintele din Specificatiile tehnice, clauzele contractuale şi specificaţiile conţinute în aceasta 
documentaţie pentru ofertanti.  

Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile şi documentele cerute, pâna la 
termenul limita de depunere a ofertelor specificat, va  duce la descalificarea ofertei.  

Anexele şi formularele prevazute în cadrul documentaţiei  pentru ofertanti trebuie completate 
în mod corespunzator. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevazute trebuie semnate 
(nume, prenume, semnatura) şi stampilate, în original, daca nu se specifica altfel, de 
persoanele sau instituţiile autorizate. 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condiţiile generale şi particulare 
care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent 
care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. Nedepunerea în termenul prevǎzut a 
unei oferte care sa conţina toate informaţiile cerute va duce la respingerea acesteia.  

Prezentele Specificatii tehnice fac parte integranta din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora se elaboreaza de catre 
fiecare ofertant propunerea tehnica şi financiarǎ. 

Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. Daca nu sunt îndeplinite caracteristicile minime 
obligatorii, oferta este consideratǎ neconformǎ. 

Nu se accepta depunerea de oferte pentru realizarea parţialǎ a contractului ce urmeazǎ a fi 
atribuit. 

Drepturi de proprietate intelectuală 

Câştigătorul procedurii de achiziţie (Prestatorul) va cesiona în întregime catre Achizitor (SC 
SIVECO ROMANIA SA) drepturile patrimoniale asupra instrumentelor si raportului de 
evaluare şi, în special, drepturile de utilizare sau exploatare prin orice mijloc sau procedeu 
existent la data intrării în vigoare a contractului sau inventate sau aduse la cunoştiinţa 
publică la o dată ulterioară, astfel cum sunt aceste drepturi prevăzute de legislaţia privind 
drepturile de autor şi drepturile conexe. 

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor de la Prestator către SIVECO are caracter 
exclusiv. 

Operatorii economici participanti trebuie sa prezinte o declaratie, prin care sa dovedeasca 
faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si 
protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul 
indeplinirii contractului. Documentul se va prezenta in original semnat si stampilat. Informatii 
detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile 
de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia 
Muncii sau de pe site-ul: 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
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NOTA: Cerintele detaliate anterior reprezinta cerinte minime pentru ca oferta sa fie 
considerate conforma. Neconformitatea cu cerintele minime va atrage descalificarea 
ofertei tehnice ca neconforma. 

Perioada previzionata de Achizitor pentru desfasurarea serviciilor este ianuarie 2013 – 
martie  2013. 

 Functie Nume Semnatura  Data Acceptat ? 
Da/Nu 

Avizat  Manager de 
Program 

Emil 
Dragomirescu 

 
 

 

Avizat Consilier juridic Adelina 
Predescu 

 

 

 

Avizat Responsabil 
comunicare 

Valentina 
Unguroiu 

 
 

 

Avizat Responsabil 
Financiar 

Camelia 
Mocanu 

 
 

 

Intocmit Expert achizitii Catalina 
Popescu 
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VII - FORMULARE SI MODELE 
 
 
Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie are 
obligaţia de a prezenta formularele prevazute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod 
corespunzator şi semnate de persoanele autorizate. 
 

1. Formularul 1 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 14 din OUG 66/2011 
2. Formularul 2 – Fişa de informaţii generale 
3. Formularul 3 – Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani 

(2009, 2010, 2011). 
4. Formularul 4 – Fişa de experieţa similara 
5. Formularul 5 – Declaraţie privind lista asociaţilor/subcontractanţilor 
6. Formularul 6 – Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate, numarul si 

pregatirea acestora 
7. Formularul 7 – Curriculum vitae 
8. Formularul 8 – Declaratie de disponibilitatea 
9. Formularul 9 – Scrisoare de garantie bancara de participare  
10. Formularul 10 – Scrisoare de garanţie bancara de buna execuţie 
11. Formularul 11 – Termene de realizare  
12. Formularul 12 – Formularul de Oferta 
13. Formularul 13 – Scrisoare de înaintare 
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FORMULARUL 1 

 
Operator economic 
___ (denumirea/numele)____ 
 

DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 14 din OUG 66/2011  
 

Subscrisa ................................................................, cu sediul in…………, str…………., 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………,  
reprezentanta legal prin ..............................................................................., in calitate de 
ofertant  la  procedura de achizitie.........................................................................., cod(uri) 
CPV: ................................................... avand ca Achizitor ........................................, strada 
.......................................... (adresa completa), declar pe propria raspundere sub 
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile 
faptei de fals in acte publice, ca  societatea: 
 

- Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, şi anume: 

 nu există legături între  subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului 

 nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare 

 nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta 
procedura de achizitie. 

- De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în 
scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada 
derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei 
respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011. 

 
Subscrisa, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă. 
 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
 
 

__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 
 

____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 2 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____(denumirea/numele)______ 

 

FISA DE INFORMAŢII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare: __(numarul, data şi locul de înmatriculare/ 
înregistrare)__ 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___(în conformitate cu prevederile din statutul 
propriu)__) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: __(adrese complete, 
telefon/fax, certificate de înmatriculare/ înregistrare)_ 

8. Principala piaţa a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

Anul Cifra de afaceri anuala la 31 
decembrie (Lei) 

Cifra de afaceri anuala la 31 
decembrie (echivalent Euro) 

2009   

2010   

2011   

Media anuala:   

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 
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FORMULARUL 3 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

_____(denumirea/numele)______ 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI 

DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

1. Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ____(denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului)_______, declar pe propria raspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul 
anexat sunt reale. 

2. Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi 
confirmarii declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie. 

3. Subsemnatul(a)  autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, 
alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
Achizitorului ___ (denumirea şi adresa autoritatii contractante)_______ cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastra. 

4. Prezenta declaraţie este valabila pâna la data de ____(se precizeaza data expirarii 
perioadei de valabilitate a ofertei)_______. 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 
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Nr.crt 

Denumirea şi 
obiectul 

contractului 
+ 

Numarul şi 
data 

contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea /numele 
beneficiarului/clientului 

+ 
Adresa 

Calitatea 
în 

contract*) 

Preţul total 
al 

contractului 
(Lei) 

Preţul total 
al 

contractului 
(valuta**) 

Natura şi 
cantitatea 

(U.M.) 

Perioada de 
livrare/prestare 

Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 

 

*) Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de 
asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de referinţa pentru stabilirea echivalentului în valuta a contractului respectiv.
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FORMULARUL 4  

CANDIDATUL /OFERTANTUL   

____(denumirea/numele)_____ 

 

EXPERIENŢA SIMILARA*) 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul şi data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Ţara: ____________________. 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

(se bifeaza opţiunea corespunzatoare) 

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociaţie) 

|_| contractant asociat 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata în  exprimata 

moneda în care în echivalent 

s-a încheiat  euro 

a) iniţiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: ___________________________. 

6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similara: _______________________________ 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 
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FORMULARUL 5 

CANDIDATUL /OFERTANTUL   

____(denumirea/numele)_____ 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PARŢILE DIN CONTRACT 

CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIAŢI ŞI/SAU SUBCONTRACTANŢI 

 

1. Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ____(denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului /ofertantului)_____, declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

2. Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificarii datelor din prezenta declaraţie. 

 

3. Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Achizitorului 
____(denumirea şi adresa Achizitorului)______ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
în legatura cu activitatea noastra. 

 

4. Prezenta declaraţie este valabila pâna la data de _____(se precizeaza data expirarii 
perioadei de valabilitate a ofertei)_______. 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 
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Nr. 

crt. 

Denumire/nume 
asociat/subcontractant 

Datele de 
recunoaştere ale 

asociatului/subcontr
actantului 

Specializare 
Partea/parţile din contract 
ce urmeaza a fi alocate 

     

     

     

Se va include în acest tabel o lista a activitaţilor şi valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare 
asociat şi pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, împreuna cu numele şi adresele 
subcontractorilor propuşi. În cazul în care nu se intenţioneaza subcontractarea se va menţiona pe 
linia subcontractorilor „NU SE APLICA / NU ESTE CAZUL”. 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 

____[semnatura şi ştampila]___ 
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FORMULARUL 6 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

Declaratie 

privind  asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea acestora 

  

1. Subsemnatul _________________________, reprezentant imputernicit al 
___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele 
prezentate in tabelul de mai jos sunt reale. 

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc candidatura/oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului S.C. SIVECO ROMANIA 
S.A., cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

Personal de specialitate desemnat 
pentru functiile/pozitiile solicitate la 
capitolul V.3.4 din documentatia 
pentru ofertanti 

Nume/Prenume Responsabilitati 

(descriere sumara, conform 
Specificatiilor Tehnice) 

Expert sociolog   

Analist date   

Expert statistician   

Specialist formare profesionala   
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Manager de proiect   

 

Atasam CV-urile personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie 
publica (Formular 16) si declaratia de exclusivitate si disponibilitate de participare incheiata 
in forma autentica (Formular 17). 

 

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

 

Ofertant, 

………… ………………. 

(semnatura autorizata ) 

  



 

 

39 / 57 

 

FORMULARUL 7 

Operator economic, 

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

(Semnatura autorizata) 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 

  

 

Curriculum vitae 
Europass 

Inserati fotografia. (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Informatii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

Adresa(e) Numar imobil, nume strada, cod postal, localitate, tara 
(rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

Telefon(oane) (rubrica facultativa, 
vezi instructiunile) 

                 
Mobil:  

(rubrica facultativa, 
vezi instructiunile) 

Fax(uri) (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

E-mail(uri) (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Nationalitate(-tati) (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Data nasterii (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Sex (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Pozitia   

  

Experienta profesionala  
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Perioada Mentionati separat fiecare experienta profesionala relevanta, 
incepand cu cea mai recenta dintre acestea. (rubrica 
facultativa, vezi instructiunile) 

Functia sau postul ocupat  

Activitati si responsabilitati 
principale 

 

Numele si adresa 
angajatorului 

 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 

  

Educatie si formare  

  

Perioada Mentionati separat fiecare forma de invatamant si program 
de formare profesionala absolvite, incepand cu cel mai 
recent. (vezi instructiunile) 

Calificarea / diploma 
obtinuta 

 

Disciplinele principale 
studiate / competente 

profesionale dobandite 

 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul in clasificarea 
nationala sau 
internationala 

(rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Aptitudini si competente 
personale 

 

  

Limba(i) materna(e) Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati 
a doua limba materna, vezi instructiunile) 

  

Limba(i) straina(e) 
cunoscuta(e) 

 

Autoevaluare  Intelegere Vorbire Scriere Scri        Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisa 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru 
Limbi Straine 

  

Competente si abilitati 
sociale 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au 
fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Competente si aptitudini 
organizatorice 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au 
fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Competente si aptitudini 
tehnice 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au 
fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Competente si aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au 
fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Competente si aptitudini 
artistice 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au 
fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Alte competente si 
aptitudini 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au 
fost dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Permis(e) de conducere Mentionati daca detineti un permis de conducere si 
categoria. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Informatii suplimentare Includeti aici orice alte informatii utile, care nu au fost 
mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, 
referinte etc. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

Anexe Enumerati documentele anexate CV-ului. (Rubrica 
facultativa, vezi instructiunile) 

 
 

Titular, 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Nume, Prenume, semnatura 

 

______________________ 

 

Operator economic: 

___________________ 

 

Prin reprezentat legal 

Nume, prenume semnatura 

________________________ 
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FORMULARUL 8 

 

DECLARATIE DE  DISPONIBILITATE 

 

 

         Subsemnatul …………………………………….declar ca sunt de acord sa particip la procedura 

competitiva organizata pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de elaborare de studii şi 

rapoarte privind evaluarea de impact asa cum este specificat in Documentatia de atribuire 

publicata la data de ______________________ pentru compania 

______________________________. 

         De asemenea, in cazul in care oferta companiei va fi desemnata castigatoare, declar ca sunt 

capabil si disponibil sa lucrez pe pozitia de ________________ pentru care mi-a fost inclus CV-ul in 

oferta in perioada: 

De la Pana la 

  

         Prin aceasta declaratie, inteleg ca ma oblig sa nu ma prezint in calitate de ofertant pentru alta 

companie care depune oferta pentru acest proiect. Inteleg faptul ca nerespectarea acestui lucru va 

conduce la excluderea mea si a ofertei din aceasta procedura. 

         In cazul in care aceasta oferta va fi desemnata castigatoare, sunt perfect constient de faptul 

ca indisponibilitatea mea in perioada mai sus mentionata, cauzata de alte motive decat boala sau 

forta majora, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitatii si contracte si poate 

atrage dupa sine anularea contractului. 

Nume  

Semnatura  

Data  
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FORMULARUL 9  

BANCA 

    _____(denumirea)______ 

                

INSTRUMENT DE GARANTARE (SCRISOARE DE GARANŢIE/POLITA DE ASIGURARE) 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire 

a contractului de achiziţie  

 

Catre: ________(denumirea Achizitorului)____________ 

 

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ______(denumirea contractului)_______ 
noi ______(denumirea bancii)_____, având sediul înregistrat la __(adresa bancii)_____, ne 
obligam faţa de ______(denumirea Achizitorului)______ sa platim suma de ______(valoarea şi 
moneda în cifre şi în litere)_______ , la prima sa cerere scrisa şi fara ca aceasta sa aiba obligaţia 
de a-şi motiva cererea respectiva, cu condiţia ca în cererea sa Achizitorul sa specifice ca suma 
ceruta de ea şi datorata ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile 
urmatoare: 

a) ofertantul _____(denumirea/numele)___  şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilita câştigatoare, ofertantul ____(denumirea/numele)_______ nu a 
constituit garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

c) oferta sa fiind stabilita câştigatoare, ofertantul 
__________________(denumirea/numele)______ a refuzat sa semneze contractul de 
achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei. 

Prezenta garanţie este valabila pâna la data de ____(data de valabilitate a ofertei)_____. 

 

Parafata de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____. 

 

                       (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 10 

                

                 BANCA 

    _____(denumirea)______ 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARA DE BUNA EXECUŢIE 

 

Catre ________(denumirea Achizitorului)____________ 

 

Cu privire la contractul de achiziţie având ca obiect achiziţia de Servicii de elaborare de 
studii şi rapoarte privind evaluarea de impact în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/56116 - 
Consiliere și dezvoltare profesională – sistem transparent de pregătire pentru reușită în cariera 
didactică, cod CPV: 79315000-5 - Servicii de cercetare sociala, încheiat între __(denumirea 
operatorului economic)__, în calitate de contractant, şi ___(denumirea Achizitorului)____, în 
calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim în favoarea achizitorului, pâna la 
concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, 
orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere însoţita de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea 
obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie 
publica mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fara nici o alta 
formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. 

 

Prezenta garanţie este valabila pâna la data de ____(data de finalizare a 
contractului)_____ . 

 

În cazul în care parţile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a 
garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, 
se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 
valabilitatea. 

 

Parafata de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____- 

              

          (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 11 

CANDIDATUL/OFERTANTUL   

____(denumirea/numele)_____ 

 

Termene de realizare 

tehnica 

 

 

Termen pentru realizarea activitatii Elaborarea instrumentelor de evaluare ________ zile 

 

Termen pentru realizarea activitatii Aplicarea si interpretarea instrumentelor de evaluare 
________ zile 

 

Termen pentru realizarea activitatii Elaborarea raportului de evaluare ________ zile 

 

Termen pentru implementarea feedback-ului beneficiarului __________________ zile  

 

 

 Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

 

 

  

 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 
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FORMULARUL 12 

CANDIDATUL/OFERTANTUL   

____(denumirea/numele)_____ 

Formular de Oferta 

Catre:  

Adresa:  

Telefon:  

Fax:   

    Doamnelor/Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(a), reprezentant al ofertantului 
________(denumirea/numele ofertantului)__________, ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionata, sa furnizam 
___________(denumirea produselor si serviciilor)______________, pentru suma de ______ 
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)__________, platibila dupa recepţia 
produselor si serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de 
____(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)_____ . 

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa furnizam 
produsele si  serviciile in conformitate cugraficul de timp stabilit de achizitor. 

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___(perioada de 
valabilitate a ofertei)___ zile, respectiv pâna la data de ___(data limita de valabilitate a 
ofertei)______, şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 
câştigatoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, 
sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 
atribuire. 

6. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta 
pe care o puteţi primi. 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 

 

 

 

 

 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 
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FORMULARUL 13 

CANDIDATUL/OFERTANTUL   

____(denumirea/numele)_____ 

Înregistrat la sediul Achizitorului 

nr. ....………/ .…………….…........ 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Catre:_______(denumirea Achizitorului şi adresa completa)____ 

 Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ______din ___(ziua/luna/anul)___, privind aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie prin care suntem invitaţi sa prezentam oferta în 
scopul atribuirii contractului având ca obiect achiziţia de Servicii de elaborare de studii şi 
rapoarte privind evaluarea de impact în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/56116 - Consiliere 
și dezvoltare profesională – sistem transparent de pregătire pentru reușită în cariera didactică, cod 
CPV: 79315000-5 - Servicii de cercetare sociala, noi ____(denumirea/numele ofertantului)____ va 
transmitem alaturat urmatoarele: 

1. Documentul ____(tipul, seria/numarul, emitentul)____ privind garanţia pentru participare, în 
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastra prin documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei; 

 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar în original şi  __(numarul de 
copii)___ copii, în limba romana: 

- Documente de calificare 

- Oferta tehnica 

- Oferta financiara.  

Avem speranţa ca oferta noastra este corespunzatoare şi va satisface cerinţele 
dumneavoastra.  

Cu stima, 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 
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MODEL CONTRACT DE SERVICII 

 
Contract de servicii 

 
nr.______________data_______________ 

 
 
1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si in temeiul Instructiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU – Anexa 1 pentru atribuirea 
contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, 
efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt achizitori in conformitate cu art 8 
din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile 
prevazute la art 9 lit c1 din aceeasi ordonanta 
 
între 

S.C. SIVECO ROMANIA S.A. cu sediul în Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, sector 1, 
Complex Victoria Park, Corp C4, telefon 021/302.33.00, fax 021/302.33.91, inregistrata cu numarul 
J40/14658/1992, cod unic de inregistrare RO 476331, IBAN RO97BRDE410SV60877984100 
deschis la BRD Filiala Militari, cont IBAN  RO87 TREZ 7005 0980 1X00 2300 deschis la Trezoreria 
Municipiului Bucureşti (pentru rambursari), reprezentata prin Presedinte si Director General Irina 
SOCOL în calitate de achizitor, pe de o parte,     

şi 
S.C. ........................, cu sediul în ................, Str. ................., numarul ..................., 
judetul/sectorul................,înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul ................ din data de 
................, ....................., tel: ....................., fax: ........................., cont bancar: 
........................................................., deschis la ..............................................., reprezentată egal 
prin .................... – .......................,  în calitate de ”Prestator”, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale 
b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract 
c) Beneficiar - un operator, un organism sau o intreprindere, din domeniul public sau privat, 

responsabil pentru iniţierea sau pentru iniţierea şi implementarea operaţiunilor. In contextul 
schemelor de ajutor in temeiul Articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt intreprinderile  publice sau 
private, care realizează un proiect individual si primesc ajutor public; In cadrul Proiectului calitatea 
de Beneficiar este detinuta de ……………………. 
d) Partener naţional/transnaţional – un operator, un organism sau o intreprindere, din domeniul 

public sau privat, care a incheiat cu beneficiarul un acord de parteneriat care cuprinde 
totalitatea drepturilor si obligatiilor partilor in implementarea proiectului; In cadrul Proiectului 
calitatea de Partener este detinuta de S.C. SIVECO ROMANIA S.A.  
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e) Contract de finanţare – contract incheiat intre AMPOSDRU/OI responsabil şi beneficiar prin care 
sunt stabilite drepturile şi obligaţiile privind finanţarea şi implementarea unei operaţiuni selectate 
in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

f) Achizitor – in prezentul contract calitatea de Achizitor este detinuta de S.C. SIVECO ROMANIA 
S.A  

g) Operator economic – oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - 
persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in 
domeniul care oferă in mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări; In prezentul 
contract calitatea de Prestator este detinuta de [...........]. 

h) Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decat contractul de lucrări sau 
de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt 
prevăzute in anexele nr. 2A şi 2B din OUG nr.34/2006. Contractul de achiziţie care are ca obiect 
principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu, desfăşurarea unor activităţi dintre cele 
prevăzute in anexa nr. 1 din OUG nr.34/2006, este considerat contract de servicii; 

i) Procedura de atribuire – modalitatea prin care achizitorul atribuie contractul de achiziţie de 
produse, servicii sau lucrări şi care se alege in funcţie de valoarea estimată a contractului de 
achiziţie respectiv; 

j) Preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

k) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

l) Zi - zi calendaristică; An - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

 
CLAUZE OBLIGATORII 

 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 – (1) Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de elaborare de studii şi rapoarte privind 
evaluarea de impact în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/56116 - Consiliere și dezvoltare 
profesională – sistem transparent de pregătire pentru reușită în cariera didactică, cod CPV: 
79315000-5 - Servicii de cercetare sociala, in conformitate cu Propunerea tehnica – Anexa B si 
Specificatiile tehnice – Anexa […], care fac parte integranta din prezentul contract. 
(2) Serviciile elaborare de studii şi rapoarte privind evaluarea de impact sunt descrise in Anexa A – 
Preturi. 
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4.2 - Proiectul „Consiliere și dezvoltare profesională – sistem transparent de pregătire pentru 
reușită în cariera didactică, este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 „ Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1: „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială 
de calitate”. 

4.3 – Serviciile vor fi indeplinite conform Graficului de prestare – Anexa [...], parte integranta din 
prezentul contract. 
4.4 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate. 
 
5. Preţul contractului şi modalităţi de plată 
5.1 – (1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către 
Achizitor, este de [..........] lei, la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare. 
5.2 - Factura va fi emisa de catre Prestator, dupa recepţia calitativa si cantitativa a serviciilor de de 
elaborare de studii şi rapoarte privind evaluarea de impact si va fi insotita de Procesul verbal de 
acceptanta semnat de ambele parti. 
5.3 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 zile de la  data 
primirii facturii emisa de Prestator. Plata se va face dupa receptia cantitativa si calitativa a 
serviciilor, inclusiv a Rapoartelor de activitate emise de Prestator si dupa semnarea Procesului 
verbal de acceptanta de ambele parti.  
 
6. Durata contractului 
6.1 – Contractul intra in vigoare dupa semnarea acestuia de catre ambele parti si este valabil 6 luni, 
respectiv până la data de ................... 
 
7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe la data semnării sale de ambele părţi. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 – Documentele contractului sunt:  

a) Anexa A - Servicii si preturi 
b) Anexa B – Propunerea tehnica  
c)  Anexa C – Propunerea financiara  
 d) Anexa D – Grafic de prestare 
e)  Anexa E – Specificatii tehnice 
f)  Anexa F – Procesul verbal de acceptanta. 

  
9. Obligaţiile principale ale Prestatorului 
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate in 
Propunerea Tehnica si Caietul de sarcini. În caz de neconcordante intre propunerea tehnică şi 
Caietul de sarcini, prevederile Caietului de sarcini vor prevala.        
9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile in conformitate cu prevederile Anexelor A si B şi 
conform termenele stabilite in Anexa D. 
9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 
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            i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi 
           ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
9.4. Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor prezentate în propunerea financiară pe toată 
perioada de derulare a contractului. 
 
10. Obligaţiile principale ale Achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate în termenul 
convenit. 
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator conform prevederilor punctului 5.3. 
 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1 - În cazul în care, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 
de 0,1% pe zi de intarziere din pretul serviciilor a caror realizare a fost facuta cu intarziere, a fost 
incompleta sau necorespunzatoare, până la îndeplinirea integrala si corespunzatoare a acestor 
obligaţii. 
11.2 - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,1% pe zi de intarziere din plata neefectuată. 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adresată Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator si sa nu incalce prevederile imperative ale Legii 85/2006 privind procedura insolventei. În 
acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
11.5. Achizitorul va avea dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in situatia in care 
Contractul de finantare incheiat cu OIPOSDRU, a incetat din orice motiv. Denuntarea va deveni 
efectiva in termen de 3 zile de la primirea de catre Prestator a unei notificari in acest sens din 
partea Achizitorului. 

 
CLAUZE SPECIFICE 

     
12. Alte responsabilităţi ale Prestatorului 
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute, la punctul 4.1 cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică si prezentul contract. 
            (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
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cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu Graficul 
de prestare inclus în oferta tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului. 
12.3 – Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului un raport de activitate privind activitatile 
indeplinite de acesta in cadrul prezentului contract odata cu emiterea facturii fiscale.  
12.4 - Prestatorul are obligatia sa furnizeze organismelor de audit si de control, inclusiv 
AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, atunci cand se solicita de catre Achizitor, toate informatiile si 
documentele privind activitatile desfasurate de Prestator pentru indeplinirea obiectului prezentului 
contract.    
12.5 – Materialele publicate/utilizate vor mentiona in mod obligatoriu denumirea achizitorului si 
elementele de identificare ale Proiectului. 
      
13. Alte responsabilităţi ale Achizitorului 
13.1 - Achizitorul se obligă să transmită Prestatorului, în timp util, toate informaţiile necesare pentru 
asigurarea serviciilor angajate pe care Prestatorul le consideră necesare îndeplinirii contractului.  
 
 
14. Garanţia de bună execuţie a contractului 
14.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de 10 
(zece) zile lucratoare de la data semnării contractului de catre ambele parti, în cuantum de [.......] 
lei,  reprezentand 5% din valoarea contractului fără TVA, pentru intreaga perioada de derulare a 
contractului.  
14.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a 
făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
14.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând 
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
14.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 
 
15. Dreptul de proprietate si dreptul de autor 
15.1 - Este intelegerea Partilor ca exercitarea drepturilor conferite prin prezentul Contract si 
indeplinirea obligatiilor aferente se vor face in deplina conformitate cu dispozitiile legale relevante, 
in special in materia protejarii mediului concurential normal si a legislatiei privind dreptul de autor si 
drepturile conexe. 
15.2 - Toate drepturile patrimoniale de autor care pot fi cesionate conform legii (precum dar fără a 
se limita la dreptul de a altera, modifica, adapta, vinde, închiria, licenţia produsele livrate şi/sau 
dezvoltate) asupra produselor dezvoltate/realizate în cadrul prezentului contract, precum şi 
documentele asociate acestora, aparţin integral, de drept şi exclusiv Achizitorului in calitate de 
persoana sub numele, responsabilitatea si din initiativa careia a fost efectuata aceasta activitate.  
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15.3. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte 
drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a 
executării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract vor fi proprietatea Achizitorului, care le 
poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare 
geografică sau de altă natură. 
 
16. Recepţie si verificari 
16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din Anexele la contract, propunerea tehnică şi Caietul de sarcini. 
16.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul si 
Prestatorul au obligatia de a-si notifica reciproc, in scris, identitatea reprezentantilor or 
imputernicitilor pentru acest scop. 
16.3 – (1) Serviciile prestate de catre Prestator vor fi considerate acceptate de catre Achizitor, dupa 
semnarea de catre Achizitor a Procesului verbal de acceptanta aferent.  

 
16.4 - Prevederile clauzelor 16.1 - 16.3 nu il vor absolvi pe Prestator de obligatia asumarii 
garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.  
 
 
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
17.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data intrarii in vigoare a 
contractului. 

(2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile 
vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
17.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care se calculează de la data semnării contractului. 
     (2) În cazul în care: 
      i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
      ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 
contractului de către Prestator, îndreptăţesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare. 
17.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenele de livrare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor 
de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
17.4 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi 
Prestatorului. 
   
18. Ajustarea preţului contractului 
18.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor prestatorului sunt preturile declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
18.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 
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19. Amendamente 
19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional. 
 
20. Cesiunea 
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, cu exceptia drepturilor de creanta izvorate din prezentul contract. 
 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
de către instanţele judecătoreşti competente din România. 
 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. Comunicări 
24.1 - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 

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

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Daca comunicarile se trimite prin telex sau fax, 
aceasta se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 

24.3 - In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de 
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
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24.4 - Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, 
prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

24.5 - Termenul de raspuns la o notificare sau comunicare este de 3 zile lucratoare. 

24.6 - Comunicarile vor fi transmise la urmatoarele date de contact: 

Pentru SC SIVECO ROMANIA SA 
Persoana de contact.............. 

Poziţia: ...................... 
 

Adresa de corespondenta: ......................  

Tel: ......................  

Fax: ......................  

Email: ......................  

  
  
Pentru S.C. .............. 
Persoana de contact: ....................  
Poziţia: ....................... 
Adresa de corespondenta: ................... 
Tel: ......................   
Fax: ...................... 
Email: ...................... 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din ROMANIA. 
 
26. Incetarea/Rezilierea contractului 
26.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, la data indeplinirii integrale a obligatiilor de catre 
parti, la data expirarii duratei lui de valabilitate mentionata la punctul 6 sau prin acordul scris al 
partilor. 

26.2 - O parte poate rezilia acest Contract, de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei 
tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: 

        - este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura insolventei 
inainte de inceperea executarii prezentului contract; 

        - cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul prealabil 
scris al celeilalte parti; 

        - in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a 
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin; 

26.3 – Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 
celeilalte parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care rezilierea urmeaza sa-si produca efectele. 

26.4 – In caz de denuntare/reziliere, Prestatorul va fi indreptatit sa primeasca pretul reprezentand 
contravaloarea serviciilor efectuate si acceptate in temeiul Contractului pana la data efectiva a 
rezilierii, daca rezilierea nu se datoreaza culpei exclusive a Prestatorului. 
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26.5. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre 
partile contractante. 
 
 Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte un exemplar pentru 
fiecare parte. 
 
 
Achizitor                      Prestator 
   
S.C. SIVECO Romania S.A. 

 

Irina SOCOL 
Presedinte si Director General 
 
 
Bogdan CIUNGRADI 
Vicepresedinte Financiar 
 
Florian ILIA  
Vicepresedinte 
 
Daniela BICHIR 
Vicepresedite HR&QA 
  
 
Adelina PREDESCU 
Consilier Juridic 

               SC …………………..  

 


