
 

 
 

Invitatie de participare la procedura de CERERE DE OFERTA 
 

Referitor la: Proiectului cu titlul „Parteneri pentru Politici Publice: Imbunatatirea Capacitatii 
de  Colaborare a ONG-urilor  cu Administratia Publica in contextul Strategiei Europa 
2020”, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa 1, domeniul de 
intervenţie 1.1; Cererea de proiect 1/2010, cod SMIS 35343; Contractul de finanţare 369/ 
29.11.2012 cu Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

 
 

 
 

11/11.01.2013 
 
Stimata Doamna/ Stimate Domn, 

 

Va invitam sa participati la procedura de cerere de oferta in cadrul proiectului „Parteneri pentru 

Politici Publice: Imbunătăţirea Capacităţii de  Colaborare a ONG-urilor  cu Administraţia 
Publică în contextul Strategiei Europa 2020”. Vă trimitem mai jos instructiunile necesare 

pentru depunerea ofertei dvs. 

Asteptăm oferta dvs până la data de 22 ianuarie 2013, ora 17.00.  

 
Cu stimă, 
Ioana Ciută 
 
 

I. INFORMAŢII GENERALE 
I.1. Achizitor: 
 

Denumire: Fundaţia TERRA Mielniul III 
Adresa: strada Cluj nr. 43 
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 011491 Ţara: România 
Persoana de contact: Ioana Ciuta Telefon: (f): 0213141227; (m):0730081019 
Email: ioana.ciuta@terramileniultrei.ro Fax : 0213003700 
Adresa de internet: www.terramileniultrei.ro  

 
I. 2. a) Termenul limită de depunere a ofertelor: 22 ianuarie 2013, ora 17:00 
I.2. b) Adresa unde se primesc ofertele: strada Armand Călinescu nr. 7, etaj 5, 
apartament 20, interfon 520*, sector 2, Bucureşti, cod poştal 021011. 
Orice ofertă primită după termentul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia 
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de 
achizitor, aceasta fiind păstrată la sediul achizitorului, nedeschisă. 
 

 



 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 
II. 1. Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: Contract de servicii de instruire 
Titlu: Servicii de instruire in managementul politicilor publice si in management de proiect 
2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate: 
 
2.1.2.1 Curs managementul politicilor publice  
Grup tinta: 20 - 22 persoane instruite  
Durata: 2 zile  
Locul de desfasurare: Bucuresti.  
Perioada estimata de desfasurare: 22-24 februarie 2013 
 
Ofertantul va avea in vedere sustinerea unui curs de management al politicilor publice care are 
ca scop insusirea urmatoarelor cunostinte: 

- Definirea si caracteristicile politicii publice; 
- Etapele procesului de elaborare a politicii publice; 
- Grupuri de interese; 
- Ciclul politicilor publice; 
- Analiza politicilor publice; 
- Tehnici de implicare in managementul politicilor publice; 
- Rolul ONGurilor in politicile publice. 
- Politicile publice din Romania in contextul Strategiei Europa 2020 

 
Cerinte minime: 

1. Lectorul/lectorii pus/pusi la dispozitie de catre ofertant vor avea o experienta in domeniu 
de minim 7 ani si expertiza pe domeniile Strategiei Europa 2020. 

2. Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului: 
• suportul de curs 
• curricula; 
• raportul furnizorului de instruire asupra cursurilor realizate, avand avizul de opinie al 

reprezentantului legal al beneficiarului;  
• analiza chestionarelor de evaluare a cursanţilor la ănceputul şi finalul sesiunii de instruire 
• Certificate de participare 

 
2.1.2.2. Curs manager proiect - acreditat 
Grup tinta: 20 - 22 persoane instruite, din care cel putin 16 vor sustine examenul de absolvire  
Durata: 2 x 3 zile  
Locul de desfasurare: Bucuresti 
Perioada preferata de desfasurare: 21-23 iunie si 5-7 iullie 2013 
 
Cursul va asigura competentele necesare pentru: 

1. Stabilirea scopului proiectului; 
2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului; 
3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului; 
4. Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect; 
5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect; 
6. Managementul riscurilor; 
7. Managementul echipei de proiect; 
8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului; 

 



 

9. Managementul calitatii proiectului. 
10. Managementul proiectelor in contextul Strategiei Europa 2020 

 
Cerinte minime: 

1. Cursul trebuie sa fie acreditat CNFPA (ANC – Autoritatea Nationala pentru Certificari), 
pentru un numar de cel putin 36 de ore de instruire 

2. Lectorii pusi la dispozitie de catre ofertant vor avea o experienta in domeniu de minim 7 
ani 

3. Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului: 
• suportul de curs 
• curricula; 
• raportul furnizorului de instruire asupra cursurilor realizate, avan avizul de opinie al 

reprezentantului legal al beneficiarului; 
• analiza chestionarelor de evaluare a cursanţilor la ănceputul şi finalul sesiunii de instruire 
• certificate de participare pentru toti participantii la curs si certificate de absolvire pentru 

participantii care au sustinut examenul de absolvire. 
 
Prestatorul este responsabil pentru organizarea desfasurarii examenului pentru cel ptuin 16 
dintre participanti. 
 
 Alte cerinte 

• Curricula si suportul de curs pentru ambele cursuri vor fi discutate si aprobate in prealabil 
de Benerficiar – TERRA Mileniul III, si vor fi adaptate pentru nivelul participantilor pe baza 
unei analize a nevoilor 

• Constituie un avantaj experienta anterioara de lucru cu organizatii neguvernamentale de 
protectia mediului 

 
2.1.4. Durata contractului de achiziţie 
6 (sase) luni de la data semnării contractului de ambele părţi 

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 
 
Preţul cel mai scăzut                                                                                                                          
Cea mai avantajoasă oferta economică                                                                                            

 



 

4. PREZENTAREA OFERTEI 
4.1. Limba de redactare a ofertei Limba română  
4.2. Moneda în care este 
exprimat preţul contractului 

Lei 

4.3. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei  

Până la: 30.03.2013 
 

4.4.1. Modul de prezentare a 
ofertei tehnice  

Propunerea tehnică va fi întocmită în aşa fel încât să 
asigure corespondenţa cu specificaţiile tehnice prevăzute 
în prezenta documentaţie pentru ofertanţi, la punctul 5. Ea 
va include ca anexa şi următoarele documente 
obligatorii: 
- Oferta tehnică (Formular nr. 2), ştampilată şi semnată 
de reprezentantul legal, în original; 
- Certificatul de înregistrare (CUI) al ofertantului în copie 
certificată de catre ofertant (« Conform cu orginalul », 
ştampilată şi semnată de reprezentantul legal); 
- Documente statutare ale ofertantului în copie 
certificată de catre ofertant (« Conform cu orginalul », 
stampilată şi semnată de reprezentatul legal); 
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la 
art.181. din OUG nr.34/2006 (Formularul nr. 1); 
 
Pentru dovedirea indeplinirii cerintelor privind: 

- numărul de ore acreditate pentru cursul de 
Management de Proiect,  

- experienta formatorilor si 
- experienta de lucru cu organizatii 

neguvernamentale de protectie a mediului 
ofertantul va atasa, pe suport electronic, orice documente 
pe care le considera relevante si necesare pentru a face a 
proba indeplinirii cerintelor mai sus mentionate (autorizatie 
CNFPA, CV-uri, contracte/ recomandari etc.). 
Ofertantul va depune documentatia mentionand pe fiecare 
document care este cerinta a carei indeplinire o sustine. 
Declaratia pe propria raspundere a ofertantului cu privire la 
indeplinirea cerintelor mai sus mentionate nu este 
considerata ca facand dovada indeplinirii cerintelor mai 
sus mentionate. 

4.4.2. Modul de prezentare a 
propunerii financiare  

Propunerea financiară va fi realizată conform 
Formularului nr. 3,  va fi exprimată în lei şi va include 
preţul total fără TVA, valoarea TVA şi preţul total cu TVA.   

 



 

4.4.3. Modul si adresa de 
prezentare a ofertei 

1. Adresa la care se depune oferta este: Bucureşti, strada 
Armand Călinescu 7, etaj 5, apartament 20, interfon 520*, 
sect.2, România. 
2. Data limită pentru depunerea ofertei: 22.01.2013, ora 
17:00.  
3. Ofertanţii pot trasmite solicitări de clarificare până pe 
până pe data de 17.01.2013, ora 17:00 pe adresa de 
email: ioana.ciuta@terramileniultrei.ro, iar răspunsul de 
clarificare va fi transmis în maxim 3 zile, conform OUG 
34/2066, 
4. Numărul de exemplare: 1 (un) ORIGINAL 
5. Oferta se va depune la sediul Fundaţiei, în plic sigilat şi 
ştampilat de catre ofertant, pe care se va mentiona:   
a) „OFERTĂ PENTRU SERVICII DE INSTRUIRE” 
b) La depunerea plicului ofertantii vor solicita 
înregistrarea datei şi orei pe plicul mare exterior. 
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a 
fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este depusa 
dupa termenul limita.  
Documentele ofertei vor fi tipărite/tehnoredactate şi 
vor fi semnate şi stampilate de către reprezentantii 
legali ai ofertantului. Ofertantul va elabora oferta în 
conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al 
conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de 
către Achizitor.  
Oferta nu va conţine rânduri inserate, sublinieri, ştersături 
sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial.  
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale 
abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să 
fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.  
1. În caz de neprezentare a unuia sau mai multora dintre 
documentele de calificare menţionate, nu se permite 
completarea ofertei dupa depunerea acesteia. Lipsa 
oricarui document sau prezentarea acestuia neconforma 
atrage descalificarea ofertantului.  
2. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are 
ca efect descalificarea ofertantului;  
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta trebuie să 
rămână valabilă până pe 30.03.2013. 

 



 

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei  
 

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin 
solicitare scrisă adresată achizitorului până la data şi ora 
limită de depunere a ofertelor.  
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data 
şi ora stabilite pentru depunerea ofertelor, adresând pentru 
aceasta achizitorului o cerere de retragere a ofertei în 
vederea modificării. Achizitorul nu este răspunzător în 
legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua 
ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în 
documentatia de atribuire.  
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră sau 
cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic.  
4. Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea 
stabilită sau după expirarea datei si / sau orei limită pentru 
depunere este considerată întârziată şi nu va fi luată în 
considerare. Indiferent de momentul cand ofertantul a 
trimis oferta si indiferent de motivul pentru care oferta 
a ajuns la adresa de depunere cu intarziere fata de 
data si orele limita, nu se accepta depasiri ale datei si 
orei limita.  

4.6. Informaţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor/prestarea 
serviciilor/execuţia lucrărilor 

Curricula si suporturile de curs vor fi transmise 
Beneficiarului cu cel putin 2 saptamani inainte de 
desfasurarea cursului respectiv. Beneficiarul si prestatorul 
vor avea la dispozitie o saptamana pentru a definitiva 
varianta finala a acestor documete. 

4.7. Modalităţi de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire 
a contractului de achiziţie şi de 
soluţionare a contestaţiei 

Ofertanţii care considera ca au existat neconcordante in 
atribuirea contractului de achizitie vor putea depune 
contestatie scrisa, in termen de maximum trei zile 
calendaristice de la data informarii ofertantilor cu privire la 
rezultatul procedurii de atribuire si va fi adresata 
Achizitorului. Contestatia va fi examinata de catre comisia 
de deschidere a ofertelor. Fiecare contestatie va primi 
raspuns in scris, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la 
data depunerii contestaţiei.  
In cazul in care contestatarul nu va fi multumit de 
raspunsul primit de la Achizitor la contestatia sa, se va 
putea adresa instantei competente.  

4.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv condiţiile de 
actualizare/modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

Clauzele contractuale obligatorii vor include specificaţiile 
tehnice. Modificările contractului pot fi făcute doar prin act 
adiţional, semnat de ambele părţi în perioada de execuţie 
a contractului.  
Scopul eventualului act adiţional trebuie să fie în strânsă 
legătură cu obiectul contractului. 
Prin actul adiţional nu se pot face modificări ale 
contractului care determină modificări ale descrierii 
serviciului sau care conduc la depăşirea pragului valoric.  

 

 



 

Formular nr.1 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181  

 
 

 
Subsemnatul(a) __________________________________________ [se insereaza 
numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant la cererea de 
ofertă  pentru achizitia de servicii de instruire, la data de ___________ [se inserează 
data], organizată de Fundaţia TERRA Mileniul III declar pe proprie răspundere că: 

• nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie 
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

• nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre 
situaţiile prevăzute la lit. a); 

• mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este 
stabilit până la data solicitată................. 

• în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit sau nu mi-am îndeplinit în mod defectuos  
obligatiilecontractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de 
natura sa produca grave  prejudicii beneficiarilor acestuia; 

• nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înteleg 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 încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Operator economic 
 
 
 __________________ 
(ştampila şi semnatura) 

 



 

Formular nr. 2  
 

Oferta tehnica 
 

Subsemnatul(a), __________________________________________________   
                           [se insereaza numele reprezentantului legal al Ofertantului], 

reprezentant legal al -
______________________________________________________,   

                        [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică],  
în calitate de ofertant la cererea de ofertă  pentru achizitia de servicii de instruire la data 
de ___________ [se inserează data], organizată de Fundaţia TERRA Mileniul III, 
prezint urmatoarea oferta tehnica: 
Nr
. 
crt 

Denumire 
produs 

Descriere conform 
cererii de oferta 

Descriere 
produs/ 
serviciu 
ofertant 

Oferta 
corespunde 
cererii 
Achizitorului 

Observatii 

1. Curs 
managemen
tul politicilor 
publice  
 

Grup tinta: 20- 22 
persoane instruite  
Durata: 2 zile  
Locul de desfasurare: 
Bucuresti.  
Perioada preferata de 
desfasurare: 22-24 
februarie 2013 
Curricula minimala: 

- Definirea si 
caracteristicile politicii 
publice; 

- Etapele procesului de 
elaborare a politicii 
publice; 

- Grupuri de interese; 
- Ciclul politicilor publice; 
- Analiza politicilor 

publice; 
- Tehnici de implicare in 

managementul 
politicilor publice; 

- Rolul ONGurilor in 
politicile publice. 
- Politicile publice din 

Romania in 
contextul Strategiei 
Europa 2020 

 Da/Un  

2.  Curs 
manager 
proiect  
 

Grup tinta: 20- 22 
persoane instruite, din care 
cel putin 16 sa sustina 
examen de absolvire 

   

 



 

Durata: 2 x 3 zile  
Locul de desfasurare: 
Bucuresti 
Perioada preferata de 
desfasurare:  
21-23 iunie si 5-7 iullie 
2013 
Curricula minimala: 
• Stabilirea scopului 

proiectului; 
• Stabilirea cerintelor de 

management integrat al 
proiectului; 

• Planificarea activitatilor 
si jaloanelor proiectului; 

• Gestiunea utilizarii 
costurilor si a 
resurselor operationale 
pentru proiect; 

• Realizarea procedurilor 
de achizitii pentru 
proiect; 

• Managementul 
riscurilor; 

• Managementul echipei 
de proiect; 

• Managementul 
comunicarii in cadrul 
proiectului; 

• Managementul calitatii 
proiectului. 

• Managementul 
proiectelor in contextul 
Strategiei Europa 2020 

 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
Înteleg că în cazul în care această oferta nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Ofertant prin reprezentantul legal, 
  
___________________ 
                                                                                
(ştampila şi semnatura) 

 



 

 

 
Formular nr. 3 

Oferta Financiara 
 

Subsemnatul(a), __________________________________________________   
                           [se insereaza numele reprezentantului legal al Ofertantului], 

reprezentant legal al -
______________________________________________________,   

                        [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică],  
în calitate de ofertant la cererea de ofertă  pentru achizitia de servicii de instruire la data 
de ___________ [se inserează data], organizată de Fundaţia TERRA Mileniul III, 
prezint urmatoarea oferta financiara: 

‐ in lei -  
Nr. 
crt 

Denumire produs Cantitate 
(bucati) 

Pret unitar 
(fara TVA) 

Pret total 
(fara TVA) 

TVA Pret total 
cu TVA 

1. Curs managementul 
politicilor publice  
 

1     

2.  Curs manager proiect 1     
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
Înteleg că în cazul în care această oferta nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Înteleg si sunt de acord că oferta este valabila pana la data de 30.03.2013 iar in cazul 
semnarii contractului aceasta oferta de pret va fi parte integranta din contract si valabila 
pe toata durata contractului, respectiv 6 (sase) luni de la data semnării lui de ambele 
părţi. 
 
Ofertant prin reprezentantul legal, 
 
 
__________ 
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