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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară  - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Obiectivul specific 5.2 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea 
de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC  
Cod proiect: 139979 
Titlu Proiect: Dezvoltarea comunității prin măsuri integrate 
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 18366 
 

 
Nr. 5201/15.12.2021 

 

 
 

ANUNȚ LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ 
 

 
de servicii de formare profesională în cadrul proiectului "Dezvoltarea comunității prin măsuri integrate", 

contract de finanțare POCU/827/5/2/139979, cod SMIS 2014+: 139979 

 

 

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC informează operatorii 

economici că intenționează să achiziționeze direct servicii de formare profesională în cadrul proiectului 

"Dezvoltarea comunitatii prin măsuri integrate", cod SMIS 2014+: 139979 

 

 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prestarea de servicii de formare profesională: Curs inițiere – Competențe informatice/Competențe digitale 

de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, pentru realizarea activităților 

și atingerea rezultatelor în cadrul proiectului "Dezvoltarea comunitatii prin măsuri integrate", cod SMIS 

2014+: 139979, conform cerințelor formulate în Caietul de sarcini, anexat prezentei. 

 

CLASIFICARE CPV 

80530000-8 - Servicii de formare profesională  

  

MODALITATEA DE ATRIBUIRE 

Achiziție directă, în conformitate cu art/ 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art 43 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut 

 

VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziției: 107.100,00 lei fără TVA 

 

SURSA DE FINANȚARE 

Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară  - Dezvoltare 

locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2 - Reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și 

orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în 

contextul mecanismului de DLRC, Contract de finanțare POCU/827/5/2/139979. 

 



 

Contract POCU/827/5/2/139979                                                             Pagina: 2/3 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

DURATA CONTRACTULUI 

Contractul va intra în vigoare la data semnării și își va produce efectele până la data de 31.05.2023, pe 

toată perioada de implementare a proiectului cu titlul "Dezvoltarea comunității prin măsuri integrate", 

corespunzător contractului de finanțare POCU/827/5/2/139979, cu posibilitatea prelungirii duratei acestuia, 

prin act adițional la contract, ca urmare a eventualei prelungiri a perioadei de implementare a proiectului. 

Ultima serie de curs se estimează a fi organizată și finalizată în lunile martie-aprilie 2023, ca apoi să se 

poată aloca timp pentru recepția documentației aferente și/sau organizării de serii suplimentare de curs 

pentru situații în care nu s-a reușit realizarea numărului de participanți la curs, adică 119 persoane asumate 

prin contract, din care cel puțin 102 vor fi certificate în urma absolvirii cursurilor  

Având în vedere posibilitatea apariției situațiilor de abandon în rândul cursanților, precum și contextul 

epidemiologic legat de virusul SARS COV 2, care pot îngreuna respectarea graficelor și modul de derulare 

a cursurilor până la situații de suspendare a acestora, este posibilă nevoia de  organizare de serii 

suplimentare de curs și de prelungire prin act adițional a perioadei de implementare a proiectului și, implicit, 

a contractului de prestări servicii de formare profesională, astfel încât să se poată realiza numărul de 

participanți și absolvenți certificați asumați prin proiect. Această organizare de serii suplimentare nu va 

conduce la majorarea valorii totale a contractului. 

 

MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI 

 

 Ofertele vor contine minim următoarele documente:  

 Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să reiasă că 

operatorul economic este legal constituit, deține codul CAEN necesar prestării serviciilor, iar 

acesta este autorizat. Informașiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale 

la momentul depunerii acestuia 

 Declarație privind conflictul de interese, neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din 

Legea 98/2016) (Formular 1) 

 Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 (Formular 2) 

 Declarație privind neîncadrarea în una dintre situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 

98/2016 (Formular 3) 

 Declarație privind însușirea modelului de contract (Formular 6) 

 Declarație privind respectarea legislaţiei în domeniile: mediu, social şi al relaţiilor de muncă, în 

conformitate cu prevederile art. 51, alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

(Formular 7) 

 Propunerea Financiară, exprimată în RON fara TVA (Formular 4) 

 Propunerea Tehnică, întocmita pe baza cerințelor Caietului de Sarcini cu următoarele elemente 

minime:  

 Propunerea tehnică propriu-zisă, prin care se asumă îndeplinirea cerințelor din prezentul 

caiet de sarcini și sunt detaliate, acolo unde este cazul, modalitățile de îndeplinire a 

acestor cerințe; 

 Autorizarea ANC și Fișa de autoevaluare privind cursul de iniţiere ,,Competențe 

informatice/Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de 

învățare și cunoaștere; 

 Curricula de curs; 

 Documentele aferente formatorilor inițial propuși (CV în format Europass datat și semnat 

de către fiecare formator, în original, diploma de studii, în copie ”conform cu originalul” și 

certificat de absolvire pentru ocupația Formator, în copie „conform cu originalul”); 

 Documentele care dovedesc deținerea în orice formă (închiriere, comodat, proprietate 

etc.) a spațiilor necesare desfășurării cursurilor. 

 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul are obligația de a lua în considerare toate cheltuielile pe 

care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale. 
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Prețul este ferm și nu se acceptaă actualizarea prețului contractului. 

Perioada minima de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de depunere al ofertelor. 

Oferta declarata câștigătoare se va posta în catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro) în vederea 

finalizării achiziției de către autoritatea contractantă. 

 

Caietul de sarcini, propunerea de contract de servicii și modelele de formulare sunt anexate prezentului. 

Documentele depuse în copie, vor fi semnate și ștampilate pentru Conformitate cu originalul. 

Formularele completate, precum și oferta vor fi depuse în original. 

 

În cazul în care oferta se depune la sediul autorității contractante, aceasta se va depune în plic închis 

marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisă, în cazul 

in care oferta respectiva este declarata întarziată, iar pe exteriorul plicului se va menționa sintagma "A NU 

SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 22.12.2021 ORA 14.00". 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Oferta se va transmite pe adresa de email assoc@assoc.ro (insoțită de toate documentele prevăzute în 

prezentul anunț) sau se va depune la sediul autoritatii contractante ASSOC (secretariat), str. Rachetei nr. 

3, Baia Mare, jud. Maramureș, însoțită de scrisoare de înaintare (Formular 5). 

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 22.12.2021, ora 14.00. 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor este 20.12.2021 ora 14.00. 

Termenul de răspuns la eventualele clarificări: 21.12.2021 ora 14:00. 

 

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obținute în urma solicitărilor primite în scris pe adresa de e-

mail: assoc@assoc.ro. 

 

 

                
Președinte                
dl. Sălăjeanu Florian-Valeriu   
 
 
 
 
Manager proiect    
Șereghi Alexandru 
 

 


