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FORMULARUL nr.1 

 

OFERTANTUL 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

PROPUNERE TEHNICĂ 

 

 

Nr. 

Crt. 
CERINŢE AUTORITATE CONTRACTANTĂ OFERTĂ CONTRACTANT 

1 

Serviciile de consiliere și orientare profesională vor fi 

prestate pentru minim 330 de studenti din universitatile 

partenere, respectiv UNIVERSITATEA „STEFAN CEL 

MARE” din Suceava, UNIVERSITATEA „DUNAREA 

DE JOS” din Galati, UNIVERSITATEA OVIDIUS din 

Constanta (membri ai grupului țintă din cadrul 

proiectului). Furnizarea acestor servicii reprezintă un 

obiectiv specific al proiectului implementat de către 

beneficiar. 

Recrutarea și selecția celor 330 de studenti va fi realizată 

de către beneficiar. 

Scopul serviciilor de consiliere si orientare 

profesionala este să contribuie la cresterea sanselor de 

insertie pe piata muncii a grupului țintă. Se urmareste 

constientizarea de catre fiecare student a intereselor sale 

profesionale, valori, abilitati, puncte tari, puncte slabe, 

aspiratii, nivel de educatie etc., concomitent cu 

identificarea ocupatiilor posibile pe care le ofera piata 

muncii  la un moment dat pornind de la analiza 

personala pentru a lua decizii legate de cariera in 

cunostinta de cauza; familiarizarea studentilor cu 

instrumente de promovare personala (CV, scrisoare de 

intentie) pentru a putea aplica in vederea gasirii unui loc 

de munca, inclusiv informatiile necesare prezentarii la 

un interviu, stilul decizional, roluri, drepturi si 

responsabilitati la locul de munca. 

În vederea prestării serviciilor, Prestatorul va 

elabora și multiplica materialele suport necesare 

(minim 330 exemplare): o serie de chestionare, teste 

si alte tipuri de materiale (fise de lucru)  pentru a 

implementa activitatea de consiliere si orientare 

profesionala. 
Condiții specifice ale serviciilor: 

Serviciile de consiliere si orientare profesionala vor 

include cel puțin organizarea intalnirilor de consiliere si 

orientare profesionala de grup pentru minimum 330 de 

studenti (grupe cu numar variabil de studenti in functie 

de constituirea grupului tinta) pe temele specificate si a 

minimum unei sedinte individuale pentru fiecare student, 

care au ca obiectiv familiarizarea studentilor cu cerintele 

Descrierea tehnică detaliată a produselor 

ofertate, precum şi alte informaţii 

considerate semnificative, în vederea 

verificării corespondenţei propunerii tehnice 

cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul 

de sarcini.  

 

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE 

CONTRACTANT CUM RESPECTĂ 

CERINȚELE TEHNICE MINIMALE 

SOLICITATE ÎN CAIETUL DE SARCINI 

PENTRU FIECARE POZIȚIE ÎN PARTE 



pietei muncii si facilitarea accesului acestora la primul 

lor loc de munca. 

Prin descoperirea propriilor interese profesionale si 

valori profesionale, autocunoastere studentii vor deveni 

mai constienti de potentialul personal, astfel acestia vor 

putea sa ia o decizie in ceea ce priveste traseul 

profesional prin alegerea unei profesii viitoare sau 

continuarea studiilor. 

Se are in vedere facilitarea integrării viitorilor absolvenţi 

pe piaţa muncii, continuarea de studii sau gasirea unui 

loc de munca. 
Activitatile  de COP care vor fi realizate de Prestator 

pentru studenti vor avea urmatoarea structura / teme: 

• Evaluarea vocationala. Obiectivul acestei 

activitati va consta in identificarea dimensiunilor 

personale esentiale in crearea unui profil vocational 

personal. Activitatea va consta in aplicarea unui test 

psihologic cu licenta pentru fiecare student din GT, 

modul de desfasurare al activitatii fiind de grup. 

Activitatea va fi desfasurata de catre expertul psiholog.  

• Autocunoaștere și dezvoltare personala. 

Obiectivele acestei activitati vor consta in identificarea 

punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și 

amenințărilor în urma analizei personale precum și 

identificarea diferențelor dintre potențial și aspirații. 

Metodele folosite vor fi: explicația, exercițiul, munca in 

echipa, observația, discuțiile tematice si autoanaliză.  

• Comunicarea și relaționarea interpersonală. 

Obiectivele acestei activitati vor consta in dezvoltarea 

abilităților de ascultare în cadrul comunicării 

interpersonale; evaluarea abilităților de comunicare; 

conștientizarea barierelor de comunicare 

• Planificarea carierei. Obiectivele acestei 

activitati vor consta in identificarea intereselor personale 

și a ocupațiilor care corespund acestora și explorarea 

relației dintre valorile personale și alegerea carierei. 

• Promovare personală. Obiectivele acestei 

activitati vor consta in dobândirea abilității de elaborare 

a unui CV pentru angajare, dezvoltarea abilității de a 

redacta o scrisoare de intenție și asimilarea unor 

informații necesare pentru prezentarea la un interviu de 

angajare. 

• Stilul decizional. Obiectivele acestei activitati 

vor consta in identificarea stilului decizional, 

cunoașterea etapelor procesului decizional și 

conștientizarea influenței deciziilor personale asupra 

carierei. Activitatea va fi desfasurata de catre expertii 

COP.  

• Roluri, drepturi și responsabilități la locul de 

muncă. Obiectivele acestei activitati vor consta in 

cunoașterea și înțelegerea importanței drepturilor și 



obligațiilor unui angajat, identificarea și recunoașterea 

elementelor unui contract de muncă, identificarea și 

recunoașterea elementelor de discriminare la un loc de 

muncă. 

Activitatea de evaluare, consiliere si orientare 

profesionala se va realiza la sediul unitatilor de 

invatamant. 

De asemenea, între celelalte activități necesare pentru 

prestarea serviciilor, Prestatorul va promova principiul 

„Poluatorul plătește”, ca metodă de conștientizare a 

impactului uman asupra naturii. 

Fiecare membru al grupului țintă va beneficia de 

consiliere realizată in mod direct, fața în față; numărul 

de ore va fi determinat de către Prestator, în funcție de 

aprecierea sa profesională. Studentii vor putea discuta 

despre ceea ce își doresc pentru cariera viitoare, fiindu-le 

clarificat traseul profesional.  

Activitatea de consiliere și orientare profesională se va 

finaliza cu evaluarea satisfactiei studentilor in raport cu 

activitatile realizate prin orele de consiliere si orientare 

profesionala. Pentru toti studentii Prestatorul va realiza 

cate un raport individual si rapoarte studiu per grupa. 

Chestionarele de evaluare a satisfactiei vor fi 

centralizate, iar concluziile si recomandarile pentru 

organizarea mai eficienta a unei astfel de activitati vor fi 

inserate intr-un raport generat de activitatea de consiliere 

(raport-studiu privind consilierea si orientarea 

profesională realizată). Rapoartele individuale vor fi 

publicate de către Beneficiar pe un website special 

pentru servicii de consiliere si orientare in cariera / 

platforma. 

Anterior prestării efective a serviciilor față de membrii 

grupului țintă, Presatorul va indica beneficiarului 

persoanele care vor desfășura nemijlocit activitățile de 

consiliere și orientare profesională, comunicându-i 

totodată în copie certificată pentru conformitate cu 

originalul documentele care fac dovada calificărilor 

necesare, conform cerințelor de mai sus. 

Durata și perioadele de prestare: Serviciile vor fi 

prestate în intervalul cuprins de la data încheierii 

contractului și 1 ianuarie 2023. Pe parcursul derulării 

contractului, Beneficiarul va informa Prestatorul cu 

privire la grupele de studenti disponibile, iar intervalul 

concret de prestare se va stabili de comun acord, ținând 

seama și de vacanțe, examene și alte activități  

educationale la care participă respectivii studenti.  

Locul de prestare a serviciilor: Serviciile vor fi 

prestate față de grupul țintă în localitatile Suceava, 

Galati si respectiv Constanta, în spații adecvate. Prin 

acordul părților, se pot stabili si alte localități de prestare 

a serviciilor, cu menținerea prețurilor unitare și fără alte 

costuri suplimentare pentru beneficiar. 

Condiții cu privire la documentele utilizate și 

rezultatele serviciilor: 

- Minim 330 studenti din grupul tinta vor beneficia 

de servicii de consiliere și orientare profesională; 

- Prestatorul va multiplica și utiliza în prestarea 



serviciilor materiale suport pentru realizarea 

serviciilor de consiliere și orientare profesională (în 

număr corespunzător numărului participanților, 

minim 330). Câte un exemplar al acestor materiale va 

fi predat și Beneficiarului; 

- Prestatorul va elabora și preda atât participanților 

cât și beneficiarului rapoarte individuale de 

consiliere și orientare profesională, pentru fiecare 

student pentru care au fost prestate serviciile (minim 

330); 

- Prestatorul va elabora și preda beneficiarului 

chestionare individuale de evaluare a satisfacției 

studentilor ca urmare a participării la consilierea și 

orientarea profesională, completate de către aceștia, 

pentru fiecare student  pentru care au fost prestate 

serviciile (minim 330);  

- Prestatorul va elabora și preda beneficiarului 1 

raport-studiu privind consilierea si orientarea 

profesională realizata pe baza rapoartelor de grupa. 

 

Toate documentele vor respecta regulile și elementele 

de identitate vizuală ale Uniunii Europene, ale 

Instrumentelor Structurale în România și ale POCU, 

respectiv regulile Manualului de Identitate Vizuala 

pentru Instrumente Structurale 2014-2020 – ultima 

versiune revizuită (descărcabil de la adresa 

http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare), 

precum și Măsurile de Informare și Publicitate 

specifice finanțării. 

2 

Cantitate: Se va oferta un preț unitar/student, preț 

care reflectă integralitatea serviciilor prestate aferent 

unui student care va beneficia de serviciile de consiliere 

și orientare profesională. De asemenea, se va oferta și 

prețul total pentru numărul minim de 330 de studenti 

(calculat ca produsul dintre tariful unitar și numărul 

minim de studenti). Tariful ofertat include integralitatea 

serviciilor solicitate. 

 

3 

CONDIȚII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR 

Ofertantul/prestatorul trebuie să fie legal autorizat să 

presteze serviciile. În acest sens, în cuprinsul ofertei se 

va prezenta în copie certificată cu originalul documentul 

care atestă faptul că ofertantul este legal autorizat să 

presteze serviciile. 

Acest document constă în certificatul de acreditare 

emis de Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în temeiul 

HG nr. 277 din 24 martie 2002 privind aprobarea 

Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii 

specializate pentru stimularea ocupării forţei de 

muncă.Termenul maxim de prestare a serviciilor este 

01.01.2023. 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ....................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ..................................................... 



Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)          ..................................................... 

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

Data                            .................................................... 



FORMULARUL nr.2 

OFERTANTUL 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

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

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

    Domnilor, 

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

______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, 

săprestăm, ,,SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ GRUP ȚINTĂ 

pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere si în cifre)la care se adauga 

taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în 

cifre). 

    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem 

serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini 

în _______ (perioada în litere si în cifre)zile calendaristice.                   

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

zile, respectiv pana la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                

(ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 

împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 

castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

    5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 

oferta  pe care o puteti primi. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ....................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)          ..................................................... 

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

Data                            .................................................... 



FORMULARUL nr. 3 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI  

 

Nr. 

crt 

Denumirea 

produsului 
UM 

Cant 

U.M 

Pret 

unitar  

estimat 

RON 

inclusiv 

TVA 

 

Valoare 

totala  

estimata 

RON 

inclusiv

TVA 

 

Pret 

unitar 

RON 

fara TVA 

 

Pret 

total 

RON 

fara 

TVA 

 

Taxa pe 

valoare 

adaugata 

RON 

0 
1 2 3 

 

4 
5 6 7=3*6 

8=7*19% 

sau 0% 

1.  

SERVICII DE 

CONSILIERE ȘI 

ORIENTARE 

PROFESIONALĂ 

GRUP ȚINTĂ 

buc 330 

 

 

500 165000 

Se 

completea

za de 

ofertant 

Se 

complete

aza de 

ofertant 

Se 

completea

za de 

ofertant 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ....................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)          ..................................................... 

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

Data                            .................................................... 



 

FORMULARUL nr. 4 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

Declarație privind evitarea conflictului de interese 

 

Subsemnatul ......................................................................., în calitate de reprezentant legal al 

ofertantului ...............................................................................................(denumit/denumiți în 

continuare „ofertantul”), ca urmare a invitației de ofertare din data de 24.05.2021 privind 

achiziția de  SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ GRUP 

ȚINTĂ – din cadrul proiectului: „Stagii de practică inovative în domenii de specializare 

inteligentă”– cod SMIS 133256, organizata de achizitorul Asociația Națională a Crescătorilor de 

Capre din România “Caprirom”,  

 

declar pe propria răspundere, în numele și pentru ofertantul mai sus menționat, sub sancţiunea 

neîncheierii/rezoluțiuni contractului și sub sancțiunile legii penale, că ofertantul pe care îl 

reprezint nu se află în niciuna din situațiile de natura sa determine apariția/existența unui conflict 

de interese, astfel cum sunt acestea reglementate de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 și de art. 14-

15 din OUG 66/2011. Totodată, declar în mod special că: 

 

a) niciuna dintre persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris 

al ofertantului mai sus menționat, al terţilor susţinători sau subcontractanţi propuşi, niciuna dintre 

persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 

ofertantului, terţilor susţinători ori subcontractanţi propuşi și nicio persoană care este soţ/soţie, 

rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv cu persoanele ante-menționate, nu a participat în 

procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 

b) nu avem nicio legătură cu vreo persoană implicată în procesul de verificare/evaluare a ofertelor, 

de natură a genera pentru aceasta, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau 

de altă natură, ori o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare; 

c) niciunul dintre membrii din cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare și niciunul dintre acţionari ori asociaţi semnificativi ai ofertantului individual/ 

subcontractanților propuși/terţilor susţinători nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv și nu se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

achizitorului sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de evaluare a 

ofertelor; 

d) niciuna dintre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului ofertat nu sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv și nu se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul achizitorului sau al furnizorului de servicii de achiziţie 

implicat în procedura de evaluare a ofertelor; 

e) nu există și nu au existat de la data publicării invitației de ofertare legături între 

ofertant/subcontractanții propuși/terții susținători și structurile acţionariatului 

beneficiarului/achizitorului; 

f) nu există legături și nu au existat de la data publicării invitației de ofertare între ofertant/ 

subcontractanții propuși/terții susținători și persoanele implicate în procesul de verificare/evaluare 

a ofertelor, respectiv membrii comisiei de evaluare; 



g) nici ofertantul și nici subcontractanții propuși/terții susținători nu dețin și nu au deținut de la 

data publicării invitației de ofertare pachetul majoritar de acţiuni/părți sociale/părți de interes în 

altă firmă sau persoană juridică participantă în cadrul prezentei proceduri de selecție. 

 

Declar că vom informa în scris și de îndată achizitorul dacă pe parcursul derulării contractului de 

achiziţie vor interveni modificări ale situațiilor expuse în prezenta declaraţie.De asemenea, ne 

asumăm obligația de a suporta contravaloarea oricărui prejudiciu cauzat achizitorului prin 

eventuala declarație necorespunzătoare adevărului ori prin nerespectarea obligației de informare 

enunțată mai sus. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ....................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)          ..................................................... 

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

Data                            .................................................... 

 


