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Nr. 505/08.03.2019 

 
I N V I T A Ţ I E 

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ 

ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DE SERVICII CONSULTANTA ANTREPRENORIALA 

PERSONALIZATA PENTRU GT SELECTAT PENTRU FINANTARE 

 

ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE cu sediul în Municipiul Târgu 

Jiu, România, Str. Calea Severinului nr. 195A, județul Gorj, cod postal 210204, România solicită 

oferte de preț pentru Pachet servicii consultanta antreprenoriala personalizata pentru GT selectat 

pentru finantare. 

Serviciile se încadrează în următorul cod CPV: 79400000-8; 

Valoare estimata : 120.000 lei fara TVA 

Conditii contract:  

1. Se va incheia un contract de servicii, cu un singur operator economic. 

2. Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 30 zile, avand caracter ferm si obligatoriu 

din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. 

3. Plata se va face în termen de maxim 30 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea 

Contractantă 

Condiții participare: 

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

obiectul de activitate al operatorului economic, care trebuie să aibă corespondent în 

obiectul contractului 

2. Fisa de informații generale a operatorului. 

3. Declarația privind lipsa conflictului de interese. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 

395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: : 

Iulian -Vasile Popescu, Alin-Mihai Popescu, Alexandru-Bogdan Popescu, Vladimir 

Tanasiev, Alexandru-Antonio Dobrea, Georgeta-Alina Iacoviță, Cristina Ițcuș 

4. Declarație neîncadrare în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

5. Declarație neîncadrare în prevederile art. 165,167 din Legea 98/2016 

 

Nu se va desfășura o ședință publica de deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completări 

ale documentelor lipsa. Ofertele care nu conțin toate documentele solicitate vor fi declarate 

inacceptabile si nu vor intra in evaluare. 
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Criterii adjudecare:  

Prețul cel mai scăzut dintre ofertele care îndeplinesc cerințele tehnice solicitate in specificațiile 

tehnice. 

Termen limita primire oferte: 12 martie 2019 ora 16.00 

Informații suplimentare: 

1. Operatorii economici trebuie sa depună oferta pana la data de 12 martie 2019 ora 16.00 

in plic la sediul ASOCIAȚIEI EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE din 

Municipiul Târgu Jiu, România, Str. Calea Severinului nr. 195A, județul Gorj sau prin 

email la adresa achizitii@asociatiaexcelsior.ro  

2. Oferta va cuprinde propunerea tehnica, propunerea financiară conform model anexat 

si documentele solicitate la condiții de participare, semnate si stampilate. 

3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerințele solicitate in 

specificațiile tehnice. 

4. In cazul in care se depun oferte cu acelaşi preț, autoritatea contractanta are dreptul sa 

solicite ofertanților o noua propunere financiara, caz in care câștigător va fi declarat 

ofertantul cu propunerea financiara cu prețul cel mai scăzut. 

 

 

Documente anexate:  

 Model fisa informații generale 

 Model oferta financiara  

 Declarație lipsă conflict de interese 

 Declarație neîncadrare în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

 Declarație neîncadrare în prevederile art. 165,167 din Legea 98/2016 

 

 

mailto:achizitii@asociatiaexcelsior.ro
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Ofertant         

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

      (denumirea/numele) 

 

INFORMATII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Cont Trezorerie: 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare: 

6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN 

corespondent obiectului contractului) 

7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 

Anul 
Valoare 

Moneda 

Echivalent EUR 

2015   

2016   

2017   

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   

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

Numele  şi prenumele semnatarului                        

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

Capacitate de semnătura              

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

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                

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

Ţara de reşedinţă                              

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

Adresa                

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

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                            

..................................................... 
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Telefon / Fax               

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

Data                                

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

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau 

instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 

ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în 

parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 

 

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

ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele 

ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia 

mai sus mentionata, sa prestam .............. (denumirea produselor) pentru suma de 

.......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA 

în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii; 

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in 

litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane 

obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

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

contract angajant intre noi. 

4. Precizam ca: 

|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   

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

Numele  şi prenumele semnatarului                        

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

Capacitate de semnătura              

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

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                

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

Ţara de reşedinţă                              

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

Adresa                

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

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                            

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

Telefon / Fax               

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

Data                                

..................................................... 
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Centralizator ofertă 

 

 

Nr. 

crt. 

Activitate Unitate de 

măsură 

Cantitate Preț 

unitar lei 

fără TVA 

Preț total 

lei fără 

TVA 

TVA 

1 Pachet servicii 

consultanta 

antreprenoriala 

personalizata 

pentru GT 

selectat pentru 

finantare 

serviciu 1    

 TOTAL      
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Operator economic                                                                     

 ____________________  

 (denumirea/numele) 

 

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

 

Titlul contractului: 

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

 

Subsemnatul .............................., reprezentant legal al .............................................. 

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 

ne aflăm în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul/Ofertantul 

asociat/Subcontractantul/Terț susținător (se alege cazul corespunzător și se înscrie numele) 

............................................................... nu se află în situațiile de natură să determine apariția 

conflictului de interese. 

Situațiile de natură să determine apariția conflictului de interese, în sensul art. 60 din Legea nr. 

98/2016, sunt următoarele: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte 

din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 

susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 

afin până la gradul al doilea inclusive ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 

de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită 

drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi 

confer deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusive ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

 

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, 

derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează 

documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care 

aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, 
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sunt: Iulian -Vasile Popescu, Alin-Mihai Popescu, Alexandru-Bogdan Popescu, Vladimir 

Tanasiev, Alexandru-Antonio Dobrea, Georgeta-Alina Iacoviță, Cristina Ițcuș 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaraţiilor 

orice documente doveditoare de care dispunem. 

 

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractanta dacă vor interveni modificări 

în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului 

de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării 

contractului de achiziție publică. 

 

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 292 “Falsul in Declarații” din Codul 

Penal referitor la “Declararea necorespunzatoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de 

stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecințe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută 

servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amendă”. 

 

 

 

Data completării ......................  

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

_____________________ 

(semnătură autorizată, ștampila) 

_____________________ 
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OPERATOR ECONOMIC         
____________________ 
   (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 
 
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit 
al _________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa 
operatorului economic) în calitate de __________________________________________ 
(candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 
situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-
13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -
185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea 
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau 
de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, 
alin (1) din Legea 98/2016.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
Operator economic,_________________(semnatura autorizată)  

act:126692%2041995418
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%2065402602
act:56971%2063695762
act:56971%2063697832
act:126692%2096797768
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  OPERATOR ECONOMIC         
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016 
 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 
împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și 
sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 
susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de 
____________________________________________ pentru achiziţia de 
__________________________________________________, cod CPV 
_____________________, la data de ____________________ organizată de 
_______________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere 
că: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Operator economic, 

_________________ 
(semnătura autorizată ) 
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SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

1. PREVEDERI GENERALE 

Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi 

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică.. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.       

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi 

luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui 

nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate. Ofertarea de servicii cu caracteristici 

tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi 

va fi respinsă. 

NOTA: specificațiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificațiile tehnice care indica 

o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un 

brevet de invenție, o licența de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință 

a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici 

sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau 

echivalent». 

2. Descrierea proiectului 

Prezenta procedura de achiziție este demarata in contextul implementării la nivel multi-regional 

a proiectului "DIASPORA ÎNTREPRINZATOARE" finantat in cadrul POCU/89/3/7/Cresterea 

ocuparii prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, Componenta 1 

Diaspora Start Up 

i. Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului este atat sustinerea, sprijinirea, incurajarea si dezvoltarea 

antreprenoriatului, prin imbunatatirea si dezvoltarea competentelor si aptitudinilor antreprenoriale 

a participantilor, cat si cresterea gradului de ocupare in randul a 200 de persoane care au 

resedinta sau domiciliul in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, si care care fac dovada 

domiciliului sau rezidentei in strainantate in ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in GT 

(someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si vor sa infiinteze o afacere in 

scopul crearii de noi locuri de munca), prin sustinerea infiintarii, demararii, implementarii, sprijinirii 

si monitorizarii unui numar de 40 de afaceri cu profil nonagricol, in zonele urbane din Regiunea 

Centru, Regiunea Nord-Est, Regiunea Nord- Vest, Regiunea Sud-Muntenia, Regiunea Sud-Est, 

Regiunea Sud-Vest Oltenia si Regiunea Vest, prin care se vor asigura crearea unui numar minim 

de 80 noi locuri de munca sustenabile 

ii. Obiectivele specifice 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

Obiectiv specific 1: 

Dezvoltarea spiritului si a culturii antreprenoriale prin sustinerea imbunatatirii competentelor si a 

aptitudinilor antreprenoriale pentru cel putin 200 de persoane care au resedinta sau domiciliul in 

regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei si care care fac dovada domiciliului sau rezidentei in 

strainantate in ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in GT (someri, persoane inactive, 
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persoane care au un loc de munca si vor sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de 

munca), precum si sustinerea, evaluarea si selectarea unui numar de 40 de planuri de afaceri. 

Obiectiv specific 2: 

Cresterea accesului a 40 de persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate, la activitati 

de sustinere in implementare a planurilor de afaceri, la servicii personalizate ce vin in 

completarea cunostintelor si a aptitudinilor, la servicii personalizare privind infiintarea afacerilor 

si la activitati de sprijinire cu scopul monitorizarii afacerilor finantate, asigurand crearea unui 

numar de 80 de noi locuri de munca sustenabile. 

Obiectiv specific 3: 

Cresterea gradului de exploatare si dezvoltare a celor 40 de idei de afaceri, prin asigurarea unui 

mecanism profesionist si personalizat de monitorizare a activitatii de sustenabilitate a afacerilor 

finantate, asigurand mentinerea si dezvoltarea celor 80 de noi locuri de munca create. 

3. DESCRIEREA CONTEXTULUI 

Obiectul contractului îl reprezintă serviciile personalizate de consultanta antreprenoriala si 

schimb de experienta pentru cei 40 de antreprenori selectați pentru finanțare.  

4. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Serviciile ce urmează a fi achiziționate au în vedere următoarele: 

 

Servicii solicitate 

Locatia de derulare a serviciilor Municipiul Brasov. 

Perioada de prestare a serviciilor 5 zile in perioada 25.03.2019 -29.03.2019 

Serviciile solicitate constau in asigurarea urmatoarelor: 

 Servicii de consultanta personalizata 

 Materiale educationale in format tiparit si electronic (CD/DVD) 

 

I. Servicii de consultanta personalizata 

1.1 Serviciile de consultanta specializata constau in asigurarea de servicii pentru cele 40 de 

persoane din grupul tinta constand in 40 ore de curs/persoana; sesiunile de instruire vor fi 

organizate in plen pe pe doua ateliere a cate 20 de persoane. 

Sesiunile de consultanta antreprenoriala personalizata  vor avea o durata de 40 ore pe parcursul 

a 5 zile si vor cuprinde: 

In plen: 

 6 ore de curs pe domeniul Contabilitate, consultanta si legislatie fiscala asigurate de 

Expertul cheie contabilitate si consultanta/legislatie fiscala  

 6 ore de curs pe domeniul Marketing Online asigurate de Expertul cheie marketing online 

 4 ore de curs pe domeniul Resurse Umane asigurate de Expertul cheie Resurse umane 

In ateliere de lucru de 20 participanti: 

 8 ore module de training orientate spre rezolvarea provocarilor antreprenoriatului, sesiuni 

care vor aborda teme precum: Business Case, Management Cerinte, Management 

Proiect, Management Risc, Excelenta Operationala, Managementul Echipei 

 16 ore sesiuni de consultanta pe domenii specifice afacerilor finantate prin proiect.  
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1.2 Echipa de proiect 
Expertii - cheie implicati in derularea contractului vor indeplini conditiile minime de calificare 

descrise mai jos, calitatea personalului avand un impact semnificativ asupra calitatii executarii 

contractului. 

a) Coordonator  – 1 persoana 

 Studii universitare absolvite finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;  

 cunostinte de managementul proiectelor dovedite prin certificari recunoscute la nivel 

national/international 

 experienta in cel putin 1 contract/proiect in care a desfasurat activitati similare 

Atributii in cadrul contractului 

 Managementul contractului care presupune activitati de organizare a proiectului, 

planificare, executie, monitorizare si  control si  inchidere a proiectului; 

 Mentinerea relatiei cu beneficiarul ca punct principal de contact; 

 Alocarea resurselor proiectului si  urmarirea realizarii alocarilor in proiect; 

 Urmarirea respectarii tuturor termenelor limita; 

 Rezolvarea diferitelor situatii in scopul evitarii situatiilor de criza;  

 Identificarea riscurilor, evaluarea si  propunerea de solutii in vederea evitarii şi diminuarii 

riscurilor aferente implementarii proiectului; 

 Prestarea serviciilor conform graficului stabilit; 

 Inspectarea calitatii serviciilor prestate 

 
b) Expert – cheie formare – 2 persoane  

 Studii universitare absolvite finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;  

 Cunostinte privind formarea profesionala dovedite prin certificari recunoscute la nivel 

national/international; 

 Experienta in cel putin 1 contract/proiect in care a desfasurat activitati similare 

Atributii in cadrul contractului: 

 Formarea antreprenorilor 

 

c) Expert – cheie contabilitate si consultanta/legislatie fiscala – 1 persoana 

 Studii universitare economice absolvite finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;  

 Experienta de minim 33 ani in domeniul contabilitatii intreprinderii 

Atributii in cadrul contractului: 

 Pregatirea materialelor care vor constitui suportul de curs pentru modulul de Contabilitate 

si Consultanta fiscala 

 Prezentarea unui modul de curs cu durata de minim 4 ore prin care viitorii antreprenori 

vor fi informati cu privire la prevederile legii contabilitatii si legislatiei fiscale aplicabile 

IMM-urilor 

 Raspuns la intrebarile ridicate de participantii la curs cu privire la tematica prezentata 

 
d) Expert – cheie resurse umane – 1 persoana 

 Studii universitare absolvite finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;  

 Experienta de minim 3 ani in domeniul resurselor umane 

Atributii in cadrul contractului: 

 Pregatirea materialelor care vor constitui suportul de curs pentru modulul de Resurse 

umane 
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 Prezentarea unui modul de curs cu durata de minim 4 ore prin care viitorii antreprenori 

vor fi informati el putin cu privire la legislatia legata de resursele umane, politici si strategii 

de resurse umane 

 Raspuns la intrebarile ridicate de participantii la curs cu privire la tematica prezentata 
 

e) Expert – cheie marketing online – 1 persoana 

 Studii universitare absolvite finalizate cu diploma de licenta sau echivalent;  

 Experienta de minim 3 ani in domeniul marketingului online 

Atributii in cadrul contractului: 

 Pregatirea materialelor care vor constitui suportul de curs pentru modulul de Marketing 

online 

 Prezentarea unui modul de curs cu durata de minim 4 ore prin care viitorii antreprenori 

vor fi informati cu privide la legislatia cu privire la resursele umane 

 Raspuns la intrebarile ridicate de participantii la curs cu privire la tematica prezentata 
 

Livrabile 

 Agenda detaliata  

 Suport de curs 

 Lista de prezenta  

 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE 

Documentele ce fac parte din oferta tehnica trebuie sa cuprinda informatii concrete si 

profesioniste care sa permita identificarea cu usurinta  a corespondentei cu specificatiile tehnice 

minime din caietul de sarcini. Elementele ofertei tehnice se vor prezenta detaliat si complet în 

corelatie cu caietul de sarcini. Ofertantii vor prezenta oferta tehnica astfel incat sa se asigure 

posibilitatea verificarii corespondentei ofertei tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in cadrul 

caietului de sarcini. Oferta tehnică se va intocmi in limba română intr-o manieră organizată, astfel 

incât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor 

cuprinse in ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. 

 

NOTĂ: 

1. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea 

contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de 

către fiecare ofertant, Oferta tehnică. Cerinţele impuse sunt considerate ca fiind 

minimale. Ofertarea de servicii inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau 

care nu satisfac cerinţele Caietului de sarcini va avea drept consecinţă declararea 

ofertei ca fiind neconformă. 

2. Conform contractului de finanțare, Prestatorul are obligația de a prezenta toate 

informațiile/documentele solicitate de către persoanele autorizate și/sau 

organismelor cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei 

Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat 

al Comisiei Europene – Oficiul European pentru Lupta Antifraudă (OLAF), precum 

și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifrauda – DLAF, în limitele 

competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează 

verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.  

3.  NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE. 


