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Presedinte, 

Prof.Univ.Dr.Ing.Gheorghe GHEORGHE 

 

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA : ”Servicii de organizare 

campanie de constientizare pentru elevi si studenti” 

 

În vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene  POCU:  
 

Denumire: “Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru 

Viitor – ACTIV”, 

Contract de finantare POCU/379/6/21/-124635 

 

 

MODALITATEA DE ACHIZIŢIE 
 
Achiziție directă, în conformitate cu art 7 alin 5 din Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În cazul în care oferta nu respectă cerinţele minime prevăzute în specificaţiile menționate 
 mai jos, aceasta va fi respinsă. 
 
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. 
 
Valoarea estimata: max.  74.789,92   lei, fara TVA. 

 DURATA REALIZĂRII : Ianuarie 2020 – martie 2021 

 

 
Limba de redactare a ofertei: limba română. 

mailto:geocefin@yahoo.com
mailto:apromeca@apromeca.ro
mailto:incdmtm@incdmtm.ro
http://www.apromeca.ro/


Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data depunerii ofertelor 

SPECIFICATII TEHNICE:  
 

2. ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI 
Se va completa Formularul 3- Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din  Legea nr.  

98/2016 privind achizițiile publice 

Se va depune un Certificat constatator de la Registrul Comertului valabil la data depunerii ofertei 

Propunerea tehnică: 
Propunerea tehnică – conform specificatiilor din caietul de sarcini- Formularul 4 
Notă: Toate cerinţele din caietul de sarcini sunt considerate minimale şi obligatorii. 
Propunerea financiară: 

 Formular 5: Formularul de ofertă 

 Formular 6: Centralizatorul de preturi 

Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza preţul în lei, exclusiv TVA şi inclusiv TVA. Toate 
serviciile se achiziţionează cu plata în lei.  
Modul de prezentare şi depunere a ofertei: 
Oferta se va depune  la sediul APROMECA din Sos.Pantelimon nr.6-8, sector 2, Bucureşti, 
România, CP 021631, Tel: 021-252.30.68, Fax: 021-252.34.37; e-mail:geocefin@yahoo.com 
 
DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI :  06.01.2020,  ORA 10:00. 

Termenul de livrare:  in maxim 15 zile de la comanda beneficiarului 

Modalitatea de plata:  Plata se va efectua  in 30 de zile de la receptia serviciilor 

 

FORMULARE 
 
 
1. Formularul 3– Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din  Legea nr.  
98/2016 privind achizițiile publice-Solicitat √ 
2. Formularul 4–Propunere Tehnica- Solicitat √ 
3. Formularul 5– Formular de ofertă-Solicitat √ 
4. Formularul 6– Centralizator de preturi-Solicitat √ 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de 
valabilitate. 
Preţul din propunerea financiară va fi exprimat în lei fără TVA şi cu TVA. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
FORMULARUL 3 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 

din  Legea nr.  98/2016 privind achizițiile publice 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică], în 

calitate de ofertant/candidat/concurent/tert sustinator/subcontractant la procedura de ......................... [ se 

menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, 

denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de 

................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatiile  prevazute  la art. 60 lit.d si e din Legea nr. 98/2016: 

ART. 60  

 Ofertantul individual/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantu propusl /Terțul susținător care are 

drept membri în cadrul consiliului de administraţie 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 inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante sau al furnizorului de produse implicat în procedura de atribuire, ofertantul/candidatul a nominalizat 

printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane de decizie în cadrul autorității 

contractante sau al furnizorului de produse implicat în procedura de atribuire, este exclus din procedura de 

atribuire. 

Persoanele din APROMECA. la care se raportează respectarea prevederilor art. 60 pentru prezenta procedură, sunt 

următoarele: 

Gheorghe Gheorghe, avand functia de Presedinte; 

Marian Maria, avand functia de Responsabil Economic; 

Moldovanu Alexandru, avand functia de Expert organizare vizite; 

Istriteanu Simona, avand functia de Expert organizare vizite; 

Badea Florentina, avand functia de Expert organizare vizite; 

Draghescu Cristian, avand functia de Expert GT; 

Ilie Iulian, avand functia de Expert retele virtuale; 

 

Notă: 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 conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul 

drepturilor de vot în adunarea generală.  

 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Operator economic,           

                  

………………… 

                                                                        (semnătură autorizată 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

FORMULAR 4 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

PROPUNEREA TEHNICĂ 
 
 

Denumirea achiziţiei: 

Nr.crt. Specificaţiile cerute ȋn caietul de sarcini Conformitate 

1 

Specificaţiile din acestă coloană se copiază 

identic din caietul de sarcini.  

A NU SE MODIFICA 

Confirmaţi conformitatea fiecărei 

caracteristici prin indicarea 

componentei ofertate si precizarea 

modului in care indeplineste 

cerintele minimale 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

 Data : 
 
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), in calitate de 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________. 
(denumire/nume operator economic) 
Pagina nr. [… din …] 
 
ATENTIE: 
1. Informaţia inclusă trebuie să permită evaluatorilor o verificare exactă a cerințelor. 
2. Oferta trebuie să fie clară si detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între 
specificaţiile cerute și specificaţiile oferite. 

 



 

 

 

FORMULAR 5 

 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                           
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

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

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

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

ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, 
in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa 
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem 
leasing fara optiune de cumparare/ sa prestam  (se elimina optiunile neaplicabile) 

________________________________________, 
                                                                                                                                          (denumirea produselor) 

pentru suma de _________________________ (moneda ofertei),                                     
(suma in litere si in cifre) 

 

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile 

neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de 
_________________________. 

                                                            (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa 
furnizam produsele in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
__________ 
___________________zile, respectiv pana la data de 
___________________________, si 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

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

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta 
oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra 
este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Precizam ca: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de 
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 



6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau 
orice alta oferta pe care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa 

semnez 
                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 

 
 

.................................................................. 
  (denumirea/numele ofertantului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULAR 6 

 

 
CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru servicii 
 

Anexă la ofertă 
 

Nr. 
crt 

Denumirea 
serviciului 

Cantitatea 
(U.M.)  

Preţul 
Unitar 

 

Preţul  
 total 

 

TVA 

   Lei Euro Lei 
(col 2xcol 3) 

 

Euro 
(col 2xcol 3) 

 

Lei 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

3        

 TOTAL       

 
 

 

 

................................................ 
(semnătura autorizată) 

 
L.S. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    CAIET DE SARCINI 

 pentru  achiziţia  serviciului  
 

 

În cadrul proiectului cu titlul “Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – 

Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”, aflat in derulare in cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020/ Axă prioritară 6 - Educație si competențe/Obiectiv 

specific Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10/ Contract de finantare POCU/379/6/21/-

124635, pentru realizarea subactivitatii ”5.1 Derularea de activitați de informare, de 

consiliere profesionala si de organizare a unor vizite la universitați”, este necesara achiziția 

de ”Servicii de organizare campanie de constientizare pentru elevi si studenti”, cod 

CPV 79952000-2 astfel: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

 

Cantitate Valoare 

estimata  

Justificare  

1.  

Servicii de 

organizare 

campanie de 

constientizare 

pentru elevi si 

studenti  

1 serviciu 

74789,92 lei  

fără TVA. 

 

Se vor achiziționa servicii de organizare 

a unei campanii de constientizare pentru 

elevi si studenti, în vederea cresterii 

ratei de participare la învațamântul 

terțiar si pentru asigurarea înțelegerii 

beneficiilor pe care le ofera educația de 

nivel superior cu privire la sansele de 

ocupare a unui loc de munca.  

Campania de constientizare se va 

desfasura in mai multe judete din 

regiunile de implementare a proiectului 

si include costuri de personal, inchiriere 

locatii, catering, elaborarea materialelor 

promotionale pentru un minim de 200 

de participanti. 

 

 

 



Detaliile și specificațiile tehnice privind achiziția de ”Servicii de organizare campanie de 

constientizare pentru elevi si studenti” necesare în cadrul subactivității 5.1. sunt 

următoarele: 

 
Nr. 

crt 

Denumire  Descriere/Specificații tehnice 

1.1. Servicii de 

DTP 

Execuția machetării tuturor materialelor print, (în trei versiuni) cu 

respectarea logo-urilor și textelor obligatorii prevăzute de Manualul de 

Identitate Vizuală al Programului Operațional Capital Uman. 

Execuția tuturor modificărilor necesare, în urma feed-back-ului primit de 

la Achizitor. 

Obținerea BD/BT-ului final de la Achizitor. 

1.2. Viziunea 

privind 

conceptul 

vizual grafic 

Viziunea privind conceptul grafic trebuie să fie în concordanță cu 

obiectivul general al proiectului și scopul campaniei de 

conștientizare:  

▪ Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a 

studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile 

dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de 

asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul 

corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței 

muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și 

SNCDI. 

▪ Scopul campaniei de conștientizare: Prin campania de 

constientizare urmarim implicarea a minim 200 studenti si elevi din 

regiunile de dezvoltare a proiectului, iar pentru un impact cat mai 

puternic, avem in vedere posibilitatea integrarii evenimentelor 

campaniei in cadrul altor evenimente derulate de institutiile de 

invatamant partenere. 

 

Conceptul grafic trebuie să fie dinamic, cu impact asupra tinerilor. 

 

Conceptul vizual al campaniei 

Logo-ul și slogan-ul campaniei vor asigura identitatea vizuală și conceptul 

tuturor demersurilor/activităților din cadrul campaniei de conștientizare.  

Furnizorul va propune Beneficiarului câte trei variante pentru logo-ul și 

pentru slogan-ul campaniei. Se vor folosi elemente grafice ca: simboluri, 

logotip, caractere, formate și culori, precum și alte forme de comunicare 

vizuală, bine definite.  

Atât logo-ul, cât și slogan-ul campaniei trebuie să fie construite în acord 

cu mesajul campaniei, cu misiunea și viziunea proiectului. 

 

Este obligatorie respectarea Manualului de Identitate Vizuală al 

Programului Operațional Capital Uman. 

1.3. broșură 300 buc. 

Caracteristici tehnice broșură:  

Format A5, 8 pagini, DCL, 115 gr./mp 

1.4. pliant 500 buc 

Caracteristici tehnice:  

Format pliant închis: 210x99 mm, format deschis 297x210 mm (A4 

împăturit în 3) policromie față-verso, DCL, minim 115 gr./mp; 



Nr. 

crt 

Denumire  Descriere/Specificații tehnice 

1.5. mapa plastic 300 buc. 

Caracteristici tehnice:  

Mapa A4, DCM 300 gr./mp, 4+0, buzunar din ștanță pe două laturi 

Mapa va fi personalizată cu elementele de identitate vizuală impuse de  

POCU 

1.6. pix 300 buc. 

Pix plastic, personalizare 1 poziție/1 culoare 

1.7. USB flash 

drive 

 

250 buc. 

Caracteristici tehnice USB  

Capacitate (GB): min. 8 GB 

Interfata: USB 3.0 

1.8. afis  20 buc. (A3) 

Caracteristici tehnice afis:  

Format A3, 4+0 culori, 150 g/mp 

1.9. roll up   1 buc. 

 

Caracteristici 

Dimensiuni: 2,5 x 0,8 m, suport+print+husă, print polipropilenă, 4+0 

1.10.  număr 

evenimente 

4 

1.11.  Loc de 

desfășurare 

evenimente  

 

În regiunile de implementare a proiectului (Localități din 15 județe 

aparținând regiunilor de dezvoltare ale proiectului*). 

 

În principiu intenționăm să desfășurăm cele 4 evenimente în orașele 

(localitatea va fi stabilită pe parcursul derulării proiectului): 

1. Galați  (2 evenimente); 

2. Constanța (1 eveniment). 

3. Târgoviște (1 eveniment); 

 

numar 

estimat 

participanti  

Aprox. 300 persoane total pentru cele 4 evenimente 

Numărul aproximativ de persoane/eveniment va fi comunicat de 

beneficiar ulterior. 

durată 

eveniment: 

Fiecare eveniment se va desfăşura pe parcursul unei zile, in cursul 

saptamanii,  timp de 2-3 ore, cu includerea unei pauze de cafea. 

Orice schimbare a unui serviciu din cadrul prezentului caiet de sarcini, 

inclusiv a perioadei de implementare a contractului, se va realiza de 

comun acord prin act aditional. 

Catering 

pauza de 

cafea  

cafea, apă plată, apă minerală, produse de patiserie  

Pregătire 

materiale 

Mape, liste prezență, etc. 

Hostess 1 persoană, pentru a oferi suport invitaților 

1.12.  perioada 

estimată 

Ianuarie 2020 – martie 2021 



Nr. 

crt 

Denumire  Descriere/Specificații tehnice 

evenimente 

1.13.  pentru 

campania in 

mediul 

online:  

numar 

anunturi 

estimat 

pentru 

perioada 

proiectului, 

elemente 

grafice, 

elemente de 

identitate 

vizuala 

necesare 

8 anunțuri 

(2 anunțuri /advertoriale/ eveniment);  

 

Se vor mai  realiza: 

2 afișe/ banner pentru campania on-line; 

2 pliante/ advertoriale informative pentru campania on-line; 

 

Elementele grafice vor fi în concordanță cu obiectivul general al  

proiectului și scopul campaniei de conștientizare (elementele grafice vor 

fi prezentate Achizitorului în trei versiuni). 

 

Este obligatorie respectarea Manualului de Identitate Vizuală al 

Programului Operațional Capital Uman. 

1.14.  rapoartele de 

eveniment:  

structura 

raport;  

elemente 

grafice 

Raportul va fi narativ şi va conţine atașat următoarele documente:  

1. Lista participanților, cu semnături  

2. Bugetul detaliat al evenimentului (servicii de catering, închiriere 

sală pentru eveniment şi asigurare dotări cu echipamente tehnice specifice 

solicitate si servicii organizare eveniment) 

3. Documentele aferente evenimentului (exs. invitația, agenda 

evenimentului, prezentări, etc.)  

4. Fotografiile realizate/înregistrarea audio a evenimentului – se vor 

înmâna pe suport CD/DVD 

5. Proces verbal de recepţie cantitativă şi calitativă privind serviciile 

prestate. 

* Regiunile de dezvoltare a proiectului 

 Regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea); 

 Regiunea Nord-Est (județele Bacău, Vaslui); 

 Regiunea Sud-Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 

Prahova, Teleorman). 

 
Sursa de finanțare: Proiect POCU „Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – 

Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV,  ID 124635”. 

 

 

a. Cerinţe tehnice 

Toate activităţile prevăzute a se realiza prin prezentul Caiet de Sarcini, trebuie să respecte 

specificaţiile Manualului de Identitate Vizuală al Programului Operațional Capital Uman. 

 

4. ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA OFERTEI 

 

4.1 Limba de redactare: limba română. 

4.2  Modulul de prezentare a ofertei tehnice. 

La întocmirea propunerii tehnice, ofertantul trebuie să aibe în vedere ca informaţiile prezentate 

să permita Autorităţi Contractante (Beneficiar), identificarea cu uşurinţă a corespondenţei dintre 



spcificaţiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini şi soluţiile tehnice propuse. Daca 

propunerea tehnică nu cuprinde toate obiectivele şi cerinţele caietului de sarcini, oferta va fi 

considerată NECONFORMĂ  şi va fi respinsă. 

 

4.3. Modul de prezentare a ofertei financiare. 

Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât să furnizeze toate informaţiile necesare 

asigurării corelaţiei dintre Caietul de Sarcini şi Oferta tehnică. 

Ofertantul trebuie să ţină cont că oferta financiară nu trebuie să depăşească valoarea de: 
74.789,92   lei (fără TVA). 

Dacă oferta economică depăşeşte această sumă, oferta va fi considerată NECONFORMĂ şi va fi 

respinsă. 

 

 

 

5. MODALITĂŢI / CONDIŢII DE PLATĂ 

 

Plata se efectuează în Lei, prin ordin de plată. 

Plata se face pe baza următoarelor documente: 

- factura în original emisă de ofertant (câştigător) 

- proces verbal de recepţie. 

 

Plata se va efectua: 30 de zile de la receptia serviciilor 

 

 

6.LIVRARE: 

 

Livrarea serviciilor se va face in max 15 zile de la comanda . 

 

9.CRITERIU DE ATRIBUIRE 

 

Stabilirea ofertei câştigătoare se va face pe baza “PREŢUL CEL MAI MIC” în condiţiile 

îndeplinirii în totalitate a cerinţelor mai sus menţionate, în prezentul “Caiet de Sarcini”. 

Specificaţiile tehnice din prezentul “Caiet de Sarcini” vor fi considerate ca minimale. În acest 

caz orice ofertă prezentată cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de 

sarcini, sau care nu satisface în totalitate cerinţele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă 

NECONFORMĂ, şi va fi respinsă. 

 

 

 

Coordonator partener P1 

Prof.Univ.Dr.Ing.Gheorghe GHEORGHE 

 

 

 

 

Responsabil Financiar,                                                                                                                                    

Dr.ec.Maria Marian                                                                                               

 

  

 Intocmit, 

                                                                                         Cons.Jurid.Ana Maria Cristina Filimon 


