Nr. 1/14.12.2020
Aprob,

Intocmit

Sorin-Mircea Gherghel-Butan

Simona Stamate

Reprezentant legal

Manager de Proiect

INVITA

IE

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ
ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE
SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ
In cadrul proiectului’
„STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA
CENTRU” POCU/633/6/14/132770 ,
proiect finanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 201 -2020,

Beneficiar: S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING S.R.L., cod de identificare fiscal
, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J /

/

.

.

, cu sediul în

Municipiul Brașov, Str. Mica, nr. , județul Brașov, cod poștal -, ROMÂNIA, telefon:
0

, poștă electronică: monica.bildea rap-group.ro, reprezentată legal de Sorin-

Mircea Gherghel-Butan, Administrator, , în calitate de Beneficiar al finanțării, în baza
contractului de finanțare nr. 12949/14.09.2020, POCU/633/6/14/132770 pentru
implementarea proiectului „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA
PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU” , proiect finanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru Servicii
de consiliere și orientare profesională.

Obiectul contractului il reprezintă servicii de consiliere și orientare profesională pentru
grupul țintă al proiectului (185 elevi din invatamantul tertiar non universitar) .
Cod CPV 79634000-7 - Servicii de orientare profesionala
Volumul total al serviciilor face referire la un număr de 148 sesiuni de consiliere și
orientare profesionala de grup(workshopuri cu 5 participanti/grup) cu durata de 4 ore
fiecare (total 592 ore sedinte consiliere si orientare de grup): minim 4 sedinte de consiliere
individuala sesiune individuala/persoană, cu minim o oră/ședința pentru fiecare din cei
185 elevi din grupul tinta (740 ore).
Tipul contractului: servicii
Locul de desfășurare a serviciilor: jud. Brasov
Valoare estimata : 101750 lei fara TVA (121,082.50 RON cu TVA)
Durata contractului de achiziție: perioada Ianuarie 2021 - Mai 2022. În cazul în care se
va prelungi activitatea din cadrul contractului de finanțare, se va prelungi și perioada de
derulare a contractului, far a afecta volumul serviciilor (numarul total de ore/ nr. elevi
grup tinta/livrabile) prestate in cadrul prezentului contract.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedura competitiva conform
ordinului nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile
solicitan ilor/ beneficiarilor priva i pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrări finan ate din fonduri europene

Conditii contract:
Se va incheia un acord carul de servicii, cu un singur operator economic.

Nu se vor face plati in avans; se vor face plati partiale.
Plata se va face în termen de maxim 15 zile de la acceptarea de catre Managerull de proiect
a Raportului de activitate al Furnizorului.
Factura se emite pe baza raportului de activitate si a procesului verbal de receptie a
serviciilor.
Valabilitate oferta:
Oferta va avea perioada de valabilitate de 120 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din
punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
Solicitări clarificări
Solicitările de clarificări vor fi transmise Achizitorului la sediul din Brasov, strada Mica nr.
8, in atentia doemanei SIMONA STAMATE, de luni până vineri între orele 8 -16 sau la
adresa de e-mail mona.stamate@gmail.com cu cel puțin zile lucrătoare înainte de data
limită de trimitere a ofertelor.
Informații privind transmiterea ofertelor:
Data limită de trimitere a ofertei este 27.12.2020 ora 12
Ofertele pot fi depuse la punctul de lucru al achizitorului: S.C. RAPTRONIC PROCESS
ENGINEERING S.R.L Municipiul Brașov, Str. Mica, nr. , județul Brașov, in atentia
SIMONA STAMATE.

CRITERII DE CALIFICARE
Criteriu

Document solicitat

Ofertantul trebuie să

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului

demonstreze capacitatea de

Comer ului în fotocopie, certificată pe proprie

exercitare a activității

răspundere, de către reprezentantul legal al entită ii, cu

profesionale

men iunea „conform cu originalul.
Se solicită ca ofertantul să aibă incluse între domeniile de
activitate serviciile ce fac din obiectul achiziției.
Persoanele juridice/fizice străine vor demonstra
îndeplinirea criteriilor cu înscrisuri eliberate de
autorită ile competente din ara de origine, înso ite de
traducerea autorizată în limba română.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa
fie reale/actuale la data limita de depunere a Ofertelor.

Ofertantul nu se află în

Pe parcursul aplicarii acestei Proceduri competitive,

conflict

beneficiarul privat are obligatia de a lua toate masurile

de interese

necesare pentru a evita situatiile de natura sa
determineaparitia unui conflict de interese şi anume a
situa iei în careexistă legături între structurile
ac ionariatului beneficiarului şi Ofertan ii acestuia,
inclusiv subcontractantii acestora, între membrii comisiei
de evaluare şi Ofertan i, inclusiv
subcontractantii acestora sau în care Ofertantul
câştigătorde ine pachetul majoritar de ac iuni sau parti
sociale încadrul a doi sau mai multi Operatori economici
participantila aceasta Procedura competitiva deschisa.
Pentru scopul luarii masurilor necesare pentru a evita
situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de
interese, S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING S.R.L
face public structura actionariatului sau, precum si pe cei
implicati in proiectul „STAGII DE PRACTICA SI
CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN

REGIUNEA CENTRU””, in cadrul caruia este atribuit acest
Contract:
Sorin-Mircea Gherghel-Butan, Administrator,
Simona Stamate - MANAGER DE PROIECT,
Ioana Manta Expert grup tinta
Adriana Savu- Expert grup tinta
Elena Parvu- Expert stagii practica
In acest sens, in conformitate cu art. 15 din OUG 66/2011,
Ofertantul are obligatia de a depune in cadrul acestei
Proceduri competitive, ca parte a Ofertei, o declaratie pe
propria raspundere din care sa rezulte ca nu a incalcat
prevederile referitoare la conflictul de interese
Formularul nr.2 si Declarație pe proprie răspundere
privind conflictul de interese din care să rezulte că
operatorul economic participant nu se
află în situațiile descrise la art. 5 și art.

din O.U.G.

nr.66/2011, în original - Formularul nr.1
Ofertantul își asumă

Declarație privind protecția și prelucrarea datelor cu

respectarea legislației

caracter personal in original

privind
protecția și prelucrarea
datelor
cu caracter personal
Capacitatea de exercitare

Se va prezenta Certificatul de acreditare eliberat de

a activității prof esionale

ANOFM/AJOFM, conform criteriilor aprobate

Operatorii economici care

prin HG

de

consiliere, corespunzătoare obiectului viitorului contract,

n ofe

eb ie

ac edi a i ca F

fie

ni o i de

/

, pentru activitățile de informare și

valabil la data prezentării.

servicii
specializate pentru
ac i i

i de o ien a e i

consiliere, prevederilor
Legii 76/2002 respectiv HG
Ce in a e
a lic incl

i

en

bcon ac an ii e ii
in ori care vor fi
e

on abili in en ionea

sa- i a

me nde lini ea

no ac i i

i

e

e

în cadrul caietului de
sarcini.
Operatorii economici vor
face dovada ca detin teste
validate care se pot aplica
si persoana certificata sa
le aplice.
Resurse Umane

Expert dezvoltare personala/ orientare si consiliere
privind cariera 2 persoane:
1. Studii superioare
. Cunoștințe privind consilierea și orientare
privind cariera sau consilier pentru dezvoltare personala,

demonstrate printr-o diploma recunoscuta la nivel
național.
Pentru fiecare expert ofertat se vor prezenta următoarele
documente:
. CV in format Europass, cuprinzând experiența și
formarea relevantă pentru derularea contractului
2. Diplome recunoscute la nivel national pentru
consilier orientare în carieră sau consilier pentru
dezvoltare personala
3. Documente privind experienta in furnizarea de servicii
similare
Demonstrarea privind indeplinirea cerintei se va putea
realiza prin recomandari de la beneficiari sau prin
declaratie pe proprie raspundere de la angajator, insotita
de copie dupa PV receptie a serviciilor prestate, in care a
fost implicat expertul respectiv.
4. Dovada disponibilității persoanelor ofertate pentru
executarea contractului- Pentru fiecare expert
nominalizat ofertantul va prezenta
declaratii de disponibilitate ale acestora in original

CRITERII DE SELECTIE
Pentru atribuirea contractului se va utiliza criteriul ” costul cel mai scăzut/prețul cel mai
scăzut” pentru ofertele care indeplinesc integral cerintele din documentatia de
atribuire.

SPECIFICAȚII TEHNICE

1. DESCRIEREA PROIECTULUI
Prezenta procedura de achiziție este demarata in contextul implementării proiectului ”
„STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA
CENTRU” , proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020,”.
Proiectul este implementat de S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING S.R.L
Perioada de implementare a proiectului este 15.09.2020-30.09.2022
Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 185 elevi din invatamantul tertiar non universitar
(licee si scoli profsionale) din regiunea centru.

Obiectivul general al proiectului
Cresterea participarii elevilor din invatamantul secundar superior si tertiar nonuniversitar din regiunea Centru la programe de invatare la locul de munca si dezvoltarea
deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practica, consiliere si
orientare profesionala si pentru 185 de elevi din unitatile de invatamant cu profil in
domeniile mecanic, electric si constructii.

Obiectivele specifice
OS1 - Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi prin implicarea
intr-un program de consiliere si orientare profesionala, respectiv intr-un program de
sensibilizare-informare privind nediscriminarea si egalitatea de sanse pe piata muncii pe o
perioada de 17 luni.

OS2 - Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii prin implicarea a 185 de elevi intrun program de practica dezvoltat prin proiect pe o perioada de 19 luni.
2. DESCRIEREA ACHIZIȚIEI
Serviciile constau in consiliere si orientare profesionala pentru 185 elevi, aparținând
grupului țintă al proiectului, fiind prestate în total 1132 ore prin sesiuni individuale și de
grup adaptate nevoilor specifice.
Activitatea consta in organizarea si oferirea de servicii personalizate de informare si
consiliere profesionala pentru grupul tinta, organizate sub forma de sedinte individuale si
de sedinte de grup (workshopuri).

Beneficiile obținute de cei 185 participanți la program sunt:
de orientare profesională individuală si colectiva ce include autocunoaștere personala
cu accent pe conștientizarea aptitudinilor, intereselor, motivațiilor si
(2) de consiliere profesionala individuala si colectiva prin întocmirea bilanțului profesional
al persoanei consiliate, întocmirea planului individual de acțiune organizarea de aplicații
practice pentru însușirea abilitatilor necesare care sa faciliteze procesul de access al
elevilor pe piata muncii: tehnicilor de elaborare a unui cv si a unei scrisori de intentie,
tehnicilor de căutare a unui loc de munca si de participare la un interviu de angajare.
Acest rezultat contribuie la realizarea OS 1 al proiectului, la atingerea indicatorilor de
rezultat 4S131 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe
de educatie/FP. în valoare de 185 si la atingerea indicatorilor de rezutat: 4S121 - Persoane
elevi care îsi gasesc un loc de munca la încetarea calitații de participant 39 elevi, 4S122 Persoane care urmeaza studii/cursuri de formare la încetarea calitații de participant 19
elevi.
Volumul serviciilor frunizate direct elevilor

Volumul serviciilor estimat pentru viitorul contract de achiziție se conturează conform
tabelului următor:
Nr.

DENUMIRE

crt

ACTIVITATE

DETALIERE SESIUNE

CANT.

NR.

SESIUNI ORE

Orientare si

Sesiune cu min. 4 ore

185

740

consilierea

individuale/persoană

37

148

37

148

37

148

37

148

SESIUNI INDIVIDUALE

185

740

SESIUNI DE GRUP (WORKSHOPURI)

148

592

profesională
individuală
Orientare si

Workshop 1: Legilatia muncii:

consilierea

drepturile si obligatiile angajatului;

profesională de

Sesiune cu min. 4 ore; 5 PARTICIPANTI

grup (workshop)
Orientare si

Workshop 2: Elaborarea unei mape de

consilierea

angajare(Documentle necesare mapei

profesională de

pentru angajare; Elaborarea unui C.V si

grup (workshop)

a unei scrisori de intentie); Sesiune cu
min. 4 ore 5 PARTICIPANTI

Orientare si

Workshop 3: Cautarea unui loc de

consilierea

munca in mediul online; Sesiune cu

profesională de

min. 4 ore 5 PARTICIPANTI

grup (workshop)
Orientare si
consilierea

Workshop 4: Interviul pentru angajare;

profesională de

Sesiune cu min. 4 ore 5 PARTICIPANTI

grup (workshop)
TOTAL

1132

Furnizorul de servicii de coniliere si orientare profesionala va avea rolul de a:
pune la dispozitie instrumentele metodologice necesare derularii activitatii de
orientare si consiliere: teste de aptitudini, chestionare personale de consiliere
personala, teste comportamentale pentru interviuri etc;
de a aplica testele si chestionarele folosind personal acreditat
de a realiza orientarea si consilierea grupului tinta, efectuand atat consiliere
individuala dar si consiliere colectiva;
de a intocmi recomandari cu privire la nevoile de formare suplimentare pentru
grupul tinta
de a sprijini grupul tinta in identificarea celor mai bune optiuni in vederea identificarii
modalitatilor de imbunatatire continua a cunostintelor si expertizei in domeniul in care
activeaza pentru facilitarea evolutiei profesionale
de a mentine evidenta documentara a activitatii
de a lua tote masurile necesare privind respectarea legislatiei nationale si comunitare
privind protectia datelor cu caracter personal
de a rapoarta serviciile prestate
În acest scop, Beneficiarul (RAPTRONIC) intenționează să atribuie un contract de prestări
servicii prin care să se asigure efectuarea de sesiuni individuale și de grup de oerientare si
consiliere și orientare profesională, pentru un număr total de 185 de persoane. Sesiunile de
informare, consiliere și orientare profesională se vor derula atât individual, cât și în grup,
respectiv:
a Orientare si consiliere profesională individuală: minimum 4 ședințe pentru fiecare
persoană, durată minimă ședință

oră;

b Orientare si consiliere profesională de grup (workshop): minim 4 ședințe pe grupă (5
persoane în grupă) durată minimă ședință 4 ore.

În cazul în care pentru sesiunile de grup nu este disponibil numărul de persoane indicat, se
pot organiza sesiuni cu un număr mai mic de persoane, dar fiecare persoană din cele 185
trebuie să participe la toate cele 4 ședințe de grup.
Actiunile intreprinse in cadrul activitatii:
A. Pregatire metodologica:
A1-Elaborarea materialelor suport: se vor elabora materiale suport pentru
activitatea de consiliere si orientare individuala si a sedintelor de grup: in cadrul
acesti activitati, expertii beneficiarului vor elabora:
materiale suport pentru sedintele de consiliere si orientare individuala:
5 materiale suport pentru sedintele de consiliere si orientare de grup sub forma de
prezentari :legislatia privind angajarea; interviul de angajare si mapa de angajare;
strategii de cautare si aplicare online; traseul educational si profesional in profilul
electric si competente complementare); structura fisei individuale de consiliere si
orientare
Teste validate care vor fi aplicate elevilor
Materialele suport si testele validate utilizate vor fi transmise spre avizare managerului de
proeict cu 2 saptamani inainte de inceperea activitatii de consiliere si orientare.

B.Sustinerea sedintelor de consiliere si orientare individuale- se vor sustine in total
740 ore de sedinte individuale de consiliere si orientare , fiecare din cei 185 elevi din
grupul tinta va benefica de 4 sedinte individuale de orientare si consiliere cu durata de 1
ora fiecare.
In cadrul acestor sedinte se va urmari evaluarea si autocunoasterea prin metode si
instrumente de evaluare si consiliere si planificarea carierei si elaborarea unei strategii de
dezvoltare personala si profesionala, inclusiv prezentarea unor oportunitati de formare
profesionala continua.

Consilierii vor oferi asistența pentru depasirea obstacolelor psihologice din viata
socioprofesionala a elevilor si pentru a avea încredere în propriile puteri si decizii, etc.
Serviciile oferite sunt pliate pe nevoile grupului ținta si se vor organiza in:
a Sedințe de orientare si consiliere individuala în scopul autocunoasterii in care se va
urmari:
- Identificarea principalelor trasaturi de personalitate
- Evaluarea sistemelor de interese educaționale si a carierei;
- Relevarea aspectelor motivaționale;
- Identificarea sistemelor de valori;
- Evaluarea stimei de sine.
In cadrul acestor sedinte se va aplica prin bateria de teste de evaluare: Aptitudini cognitive,
Aptitudini non-cognitive, Personalitate si atitudini, Emoții si comportamente scale clinice ,
Interese si valori. Pentru fircare elev, in timpul fiecarei sedinte se vor completa fisele de
lucru si teste. Pentru fiecare elev se va elabora un profil psihologic si un Raport care va
cumula informatiile si concluziile rezultate in urma aplicarii testelor si chestionarelor.

b Sedințe de dezvoltare personala ÎMBUNATAȚIREA CAPACITAȚII DE ORIENTARE SI
ADAPTARE):
- constientizarea propriilor nevoi de învațare si dezvoltare profesionala;
- cresterea motivației pentru cariera;
- cresterea stimei de sine.
Elevii vor fi asistați pentru a-si identifica competențele dobândite, a-si stabili obiective
profesionale si a înțelege importanța învațarii de-a lungul întregii vieți. Furnizarea
serviciilor de informare, consiliere si orientare a carierei elevilor va ghida elevul in scopul
luarii unei decizii referitoare la continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de munca.

Furnizorul va prezenta elevilor informatii privind planificarea carierei, incluzand cel putin
urmatoarele:
- Informatii generale privind parcursul professional si dezvoltarea personala
- Informatii privind dezvoltarea abilităților și competențelor generale la locul de muncă
- Sprijinirea elevilor în formularea de scopuri specifice și măsurabile care pot fi
observate din punct de vedere comportamental în vederea dezvoltării personale,
- Sprijin în dezvoltarea propriei individualități,
La finalul acestora se vor realiza Fise individuale privind profilul profesional
identificat, astfel incat elevii sa poata primi feedback in ceea ce priveste aptitudinile si
cunostintele pe care le detin si domeniile indicate pentru orientarea in cariera. De
asemenea pentru pentru fiecare elev în parte expertul care a sustinut sedintele de
consiliere si orientare va elabora Planului Individualizat de Acțiune.Acesta se va realiza
cu aportul elevului in cauza, astfel incat acesta sa isi asume elementele din planul de
individualizat de actiune.
La finalizarea celor 4 sedinte individuale, pentru fiecare elev expertii furnizorului vor
elabora Fisa de Consiliere si Orientare . Fisa de consigliere si orientare individuala, va fi
un document structurat care va include:
Data, ora si durata fiecareia din cele 4 ore de consiliere si orientare individuala
furnizate
Descrierea activitatilor, testelor si formularelor completate in cadrul fiecarei ore
Livrabilele/materialel/documentele primite de fiecare elev (dosarul individual)
Raportul final de evaluare reazilat de expertul care a sustinut sedintele
Fisa de consiliere si orientare va fi semnata de elevul care a beneficiat de servicii,
care va confirma primirea fiecareui serviciu/ document in parte. Fisa va fi
documentul care va sta la baza platii serviciului cu conditia indeplinirii integrale a
obligatiilor asumate conform prezentului caiet de sarcini si a ofertei Furnizorului.

C.Sustinerea sedintelor de consiliere si orientare de grup (workshopuri)– 148
workshopuri- 592 ore -aceste sedinte vor avea drept scop transmiterea informatiilor si
dezvoltarea competentelor de a dezvolta si aplica strategii pentru angajare.
Tinand cont de situatia curenta caracterizata de continuarea pandemiei SARS COVID 19,
sedintele de consiliere de grup (workshopuri) se vor sustine pentru grupe de maxim 5
elevi.
Pentru fiecare grupa de elevi (37 grupe) participanti la un stagiu de practica se vor furniza
4 sedinte de consiliere si orientare de grup cu durata de 4 ore fiecare, pe urmatoarele
tematici:
Workshop 1: Legilatia muncii: drepturile si obligatiile angajatului;
Workshop 2: Elaborarea unei mape de angajare(Documentle necesare mapei
pentru angajare; Elaborarea unui C.V si a unei scrisori de intentie);
Workshop 3: Cautarea unui loc de munca in mediul online;
Workshop 4: Interviul pentru angajare

Se vor alterna urmatoarele metode: prelegerea, prezentarea, demonstratia exercitiul, jocul
de roluri, dicutiile libere.
Elevi participanti vor exersa elaorarea unui CV si a unei scrisori de intentie, vor invata sa
utilizeze principalele site-uri de recrutare online, se vor simula interviuri de angajare. La
finalul fiecarei sedinte de consiliere, elevi participanti vor completa un chestionar de
evaluare a cunostintelor/ deprinderilor asimilate.
Pentru workshopul nr. 3 - Cautarea unui loc de munca in mediul online, care presupune
exersarea tehnicilor de cautare a unui loc de munca in mediul online, laptopurile necesare
celor 5 elevi din fiecare grupa vor fi puse la dispozitie de catre RAPOTRINIC.

D.Elaborarea documentelor aferente desfasurarii activitatii de orientare si
consiliere - dosar individual care va conține :
profil psihologic
interese profesionale
bilanț professional
plan individual de acțiune
fise individuale privind profilul profesional identificat
testele aplicate, rezultatele testărilor si fisa de interpretare a rezultatelor
Fisa de consiliere si orientare
Lista de prezenta semnata de expert si elevi penrtu fiecare sedinta de grup (workshop)
in care se va mentiona durata sedintei si intervalul orar de desfasurare
Chestionar de evaluare a cunostintelor/ deprinderilor asimilate in cadrul sedintelor
de grup (workshop) si evaluarea rezalizata de expertul Furnizorului
3. MOD DE DESFASURARE A SERVICIILOR DE CONSILIERE
Serviciile de consiliere și orientare profesionala se vor putea desfasura atat prin intalniri
fizice, cat si prin intermediul aplicatiilor specializate de videoconferinta, astfel, cat sa
faciliteze participarea elevilor la program, indiferent de locatia in care se afla, si tinand cont
de restrictiile impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii pandemiei cu virusul
SARS-COV2. Întâlnirile fizice cu elevii din grupul țintă al proiectului se vor desfășura în
localitatile Brasov si Sacele in cadrul liceelor: Mircea Cristea (Brasov), Colgiul Tehnic
Translivania Brasov si Liceul Tehnologic Victor Jinga din Săcele.
In desfasurarea activitatii, furnizorul va coopera permanent cu personalul Beneficiarului
(RAPTRONIC) : responsabilii grup tinta si managerul de proiect.
Responsabilii grup tinta ai Beneficiarului vor efectua activitatile de planificare si organizare
logistica a grupului tinta ( informarea elevilor, formarea grupelor,obtinerea acceptului de
participare la activitatile de consiliere si orinetare de la elevi/parintii elevilor minori,
semnarea consimtamantului informat si decalratiilor privind datele cu caracter personal,

evaluarea gradului de satisfactie privind serviciile). Consimtamantul informat al fiecarui
elev/parinte privind participarea la programul de conisliere si modul de prelucrarea a
datelor cu caracter personal va fi obtinut de catre responsabilii grup tinta ai Beneficiarului.
Programul sesiunilor de orientare și consiliere profesională va fi propus de Furnizor,
în raport cu progresul în implementarea activității și planificarea atingerii rezultatelor și
indicatorilor. Datele complete ale participanților la sesiunile de orientare și consiliere
profesională se vor transmite în timp util Furnizorului de către Beneficiar.
4. DETALIEREA OBLIGAȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR PĂRȚILOR.

Obligațiile și responsabilitățile Furnizorului (Furnizorului) cu privire la serviciile
contractului

Furnizorul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor obligații principale: a)
Furnizorul va fi acreditat, pe toată perioada de derulare a contractului, pentru furnizarea
serviciului de ocupare ce face obiectul contractului, în conformitate cu prevederile
legislației naționale aplicabile în vigoare, respectiv Legea

/

și HG

/

. În cazul

în care, pe parcursul derulări contractului această acreditare expiră, Furnizorul are
obligația efectuării tuturor diligențelor necesare pentru ca procesul de reacreditare să se
efectueze în timp util, astfel încât nici o activitate a contractului să nu se desfășurare fără ca
Furnizorul să dețină o acreditare valabilă, sub sancțiunea rezilierii anticipate a
contractului.
b) Furnizorul va desfășura sesiunile de informare, orientare si consiliere profesionala si va
elabora toate documentele aferente acestor servicii, conform cerințelor cuprinse în
prezentul caiet de sarcini.
c) Furnizorul va utiliza pentru prestarea serviciilor doar persoane, cu studii superioare
absolvite si experiență specifică relevantă, care sa îndeplinească cerințele cuprinse în
prezentul caiet de sarcini.

d) Furnizorul va asigura condițiile tehnico-organizatorice, materiale si metodologice
pentru derularea simultană a activităților impuse de necesitatea implementării optime și în
timp a proiectului.
e) Furnizorul va utiliza instrumente de consiliere și orientare de actualitate, adaptate la
specificul grupului țintă.
f) Furnizorul are obligatia de a asigura contfidentilaitatea si securitatea datelor individuale
ale elevilor din grupul tinta în conformitate cu RGPD.

Obligațiile și responsabilitățile Beneficiarului (Achizitorului) cu privire la serviciile
contractului
Achizitorul (Beneficiarul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor obligații
principale:
a) Beneficiarul va realiza planificarea activitatii de consiliere in cooperare cu
reprezentantii institutiilor de invatamant din care fac parte elevii din grupul tinta si
va transmite Furnizorului planificarea detaliata a activitatilor cu 15 zile inainte de
inceperea acestora
b) Beneficiarul va pune la dispoziția Furnizorului datele disponibile privind fiecare
participant la activitățile contractului, respectiv lista cu persoanele din grupul țintă
vizat,datele de contact ale acestora și principalele caracteristici pe care le deține
echipa de proiect
c) Beneficiarul va realiza mobilizarea si va asigra participarea elevilor la fiecare
activitate de consiliere si orientare
d) Beneficiarul va pune la dipozitia Furnizorului locatiile in care se vor desfasura
activitatile de consiliere si orientare
e) Beneficiarul va pune la dipozitia Furnizorului computerele necesare desfasurarii de
catre elevi a exercitiilor si aplicatiilor practice aferente sedintelor de consiliere si

orientare de grup (workshopuri) si echipamentelor (retroproiector) necesare
afisarii prezentarilor
f) Beneficiarul va elabora si obtine de la grupul tinta declaratiile privind acordul de
participare (consimtamantul informat) si acordul privind prelucrarea datelor cu
caracter personal in cadrul activitatilor de consiliere si orientare profesionala
g) Beneficiarul va verifica si aporba rapoartele periodice de activitate elaborate de
Furnizor in maxim 15 zile calendaristice de la primirea acestora.

5. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI CONTRACTULUI

Viitorul Contractant va fi obligat să își asume atingerea următorului indicator de
performanță aferent contractului: „Fiecare din cele

de persoane din grupul țintă

selectat va parcurge, în totalitate toate activitățile ședințele aferente celor categorii de
sesiuni orientare profesională individuală și de grup ,
Altfel spus, prin modul în care se vor derula activitățile contractului, Furnizorul trebuie să
se asigure că fiecare persoană din cele 185 din grupul țintă ce va beneficia de serviciile
furnizate prin contractul de achiziție, va participa la:
4 sedinte individuale de consiliere si orientare (total 4 ore)
4 sedinte de consiliere si orientare de grup (total 16 ore)
Criterii de performanță specifice
În ceea ce privește prestarea serviciilor de orientare și consiliere profesională,
Contractantul va trebui să adopte măsurile necesare și să adopte acea soluție necesară
pentru prestarea serviciilor, astfel încât să asigure îndeplinirea următoarelor criterii de
performanță aferente contractului:
a Activitățile de orientare și consiliere profesională vor respecta cel puțin cerințele
prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare Legea

/

cu modificările si completările

ulterioare , precum și elementele cuprinse în prezentul Caiet de sarcini.

b Pentru fiecare persoană ce parcurge sesiunile orientare respectiv consiliere profesională
se vor întocmi materialele suport solicitate prin caietul de sarcini.
c Activitățile de informare, orientare și consiliere profesională se vor desfășura conform
volumului prevăzut în caietul de sarcini și conform programului stabilit între părți.

Modul de stabilire a rezultatelor verificării criteriilor de performanță
Periodic, înainte de recepția serviciilor, părțile vor verifica și evalua modul de îndeplinire a
criteriilor de performanță ale contractului prevăzute mai sus, rezultatul acestor verificări
urmând a fi consemnat în cadrul procesului verbal de recepție a serviciilor ce stă la baza
emiterii facturii aferente serviciilor prestate perioadei supuse evaluării. Evaluarea și
monitorizarea cantitativă și calitativă a modului în care personalul Furnizorului derulează
activitățile se va efectua de catre Managerul de Proiect al Beneficiarului.
Activitatea va fi monitorizata si evaluata permanent de catre managerul de proiect al
RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING prin chestionare de evaluare a gradului de satisfactie
al elevilor; prin vizite de monitorizare a sedintelor de consiliere si orientare de grup si prin
verificarea si aprobarea documentelor inaintate de Furnizor.

6. MODALITATEA DE RECEPȚIE ȘI DECONTARE A SERVICIILOR PRESTATE ÎN
CADRUL CONTRACTULUI
Recepția serviciilor se va face periodic, cu respectarea dispozițiilor documentației de
atribuire a contractului respectiv a clauzelor contractuale aferente.
În cadrul viitorului contract se pot face recepții parțiale pentru serviciile prestate
corespunzător, raportat la numărul de persoane care au parcurs sesiunile de informare și
orientare respectiv de consiliere, după cum urmează:
Recepția parțială se poate face doar pentru serviciile/activitățile acordate dupa cum
urmeaza:

pentru o persoană din grupul țintă ce a parcurs în totalitate programul toate
ședințele, la nivelul minim a orelor aferente acestora si finalizarea dosarului
individual) aferente unei sesiuni de consiliere și orientare individuala ;
pentru o persoană din grupul țintă care a parcurs integral toate orele aferente unei
sedinte de consiliere de grup (workshop) în baza unui proces verbal de recepție în
care se vor consemna atât volumul serviciilor supuse recepției cât și modul de
îndeplinire a criteriilor de performanță specifice.
In vederea efectuarii unei receptii partiale a serviciilor Furnizorul va inainta Beneficiarului
un Raport de activitate.
Plățile parțiale în cadrul contractului se pot face în baza documentelor aferente
recepțiilor efectuate cnform punctului anterior, folosindu-se prețurile unitare prevăzute în
Anexa 1 la formularul de ofertă; In vederea efectuarii unei plati partiale, Prestarorul va
depune un Raport de activitate care va detalia activitatea desfasurata. Documentele
solicitate pentru fiecare participant pentru fiecare tip de activitate vor fi atasate raportului.
Recepția finală a contractului se va face după finalizarea tuturor activităților contractului
aferente tuturor membrilor grupului țintă 185 de persoane și doar cu condiția atingerii
tuturor valorilor indicatorului de performanță al contractului
Notă: În cazul în care, din motive neimputabile Beneficiarului, prin modul în care se
derulează activitățile contractului, valorile aferente indicatorului de performanță al
contractului prevăzut din prezentul caiet de sarcini nu sunt atinse, Furnizorul va
trebui să suplimenteze volumul de servicii (să organizeze sesiuni/ședințe
suplimentare) până la atingerea în totalitate a valorilor aferente acestui indicator de
performanță al contractului, fără a avea dreptul de a solicita sume suplimentare față
de oferta sa care a sta la baza încheierii contractului de servicii.

7. RESURSELE UMANE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR
CONTRACTULUI

Furnizorul, pentru derularea activităților contractului, trebuie dispună de personal calificat
și suficient în acord cu cerințele prezentului caiet de sarcini. În acest sens, ofertantul va face
dovada că dispune de următoarea structură de personal:
Expert orientare și consiliere profesională minim 2 persoane- expert cheie, cu studii
superioare (absolvite cu diplomă de licență/master in domeniul psihologie/sociologie/
pedagogie/psihopedagogie speciala/stiintele educatiei/psihologie sociala, ce are drept
responsabilități desfășurarea activităților contractului și care a fost implicat în cel puțin un
proiect/contract similare în calitate de expert activități de orientare/consiliere, similare cu
cele care fac obiectul viitorului contract de achiziție publică.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe
perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât
cel cerut prin caietul de sarcini respectiv specificat în Propunerea Tehnică, acesta va
răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz,
Contractantul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.
În cazul în care unul sau mai multe persoane nominalizate de Furnizor ca fiind responsabile
de execuția activităților contractului, din motive obiective, devin indisponibile pe parcursul
executării contractului, atunci Furnizorul are dreptul de a înlocui personalul nominalizat
inițial cu alte persoane ce îndeplinesc cerințele minimale ale caietului de sarcini numai în
urma acceptului expres al Beneficiarului. În această situație Furnizorul va notifica
Beneficiarul cu cel puțin zile lucrătoare înainte de intenția sa de a schimba personalul
inițial propus, împreună cu documentele care dovedesc îndeplinirea cerințelor caietului de
sarcini de către personalului nou nominalizat, Beneficiarul având obligația de a comunica
acceptul său în termen de maxim zile lucrătoare.

Dacă Achizitorul Beneficiarul consideră că un membru al personalului Contractantului
este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Achizitorul
Beneficiarul are dreptul să solicite înlocuirea acestuia pe perioada derulării Contractului,

pe baza unei cereri scrise motivate și justificate. În acest caz, toate costurile generate de
înlocuirea personalului sunt exclusiv în sarcina Contractantului.

8. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE
Documentele ce fac parte din oferta tehnica trebuie sa cuprindă informații concrete si
profesioniste care sa permită identificarea cu ușurința a corespondentei cu specificațiile
tehnice minime din caietul de sarcini. Elementele ofertei tehnice se vor prezenta detaliat si
complet în corelație cu caietul de sarcini. Ofertanții vor prezenta oferta tehnica astfel încât
sa se asigure posibilitatea verificării corespondentei ofertei tehnice cu specificațiile tehnice
prevăzute in cadrul caietului de sarcini.
Oferta tehnică va include:
activitățile și subactivitățile propuse de ofertant pentru executarea contractului,
descrierea și durata acestora, alocarea resurselor ofertantului pentru executarea
contractului si o scurta descriere a livrabilelor aferente fiecarei activitati
prezentarea listei testelor/ chetionarelor care se vor aplica elevilor (cu denumirea
testelor utilizate)
Prezentarea detaliata (minim 500 cuvinte) a modului in care va fi sigurata
confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal
Prezentarea resurselor umane propuse pentru execuția contractului, împreună cu
documentele suport ce dovedesc îndeplinirea cerințelor minime pentru
personalului propus, și a experienței similare de care aceștia dau dovadă
Declaratiile de disponibilitate al expertilor
Declarație pe proprie răspundere cu privire la respectarea reglementărilor
obligatorii în domeniul social și al mediului,
o declarația pe propria răspundere din partea ofertanților din care să rezulte că
aceștia nu se află în conflict de interese, conform art.

din O.U.G. nr.

finalul procedurii ofertantul câștigător va reînnoi această declarație.

/

. La

Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese din care să rezulte
că operatorul economic participant nu se află în situațiile descrise la art.

și art.

14 din O.U.G nr.66/2011, în original - Formularul nr.1
Oferta tehnică se va întocmi in limba română într-o manieră organizată, astfel încât
procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței
informațiilor cuprinse in ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
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NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE
Modul de prezentare a ofertei financiare
Toate costurile ocazionate de prestarea optimă a serviciilor, inclusiv costul privind
asigurarea materialelor de lucru, materialelor consumabile, chestionarelor, bateriilor
de

teste etc. vor fi incluse în prețul ofertat,
Ofertantul va prezenta Prețul total al ofertei, fără TVA, întocmit pentru tot volumul de
servicii, așa cum acesta este indicat în cadrul prezentului caiet de sarcini.
Propunerea financiară se va întocmi și prezenta conform formularului de ofertă din
secțiunea Formulare, cu explicitarea TVA în mod distinct. Odată cu acesta se vor
prezenta documentele anexă, care se vor considera parte a propunerii financiare
conform celor solicitate prin caietul de sarcini (folosindu-se modelele din secțiunea
„Formulare” . Astfel, propunerea financiară va fi însoțită de următoarele anexe: ANEXA
1 -în care se vor prezenta detaliat prețurile unitare, pentru o persoană ce parcurge
fiecare tip de sesiune de informare și orientare/consiliere, ce stau la baza constituirii
propunerii financiare, conform modelului prevăzut în cadrul documentației de
atribuire.
DOCUMENTE ANEXATE:
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Formular 3 - Model oferta financiara
11 INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Operatorii economici trebuie sa depună oferta pana la data de termenul limită
specificat în prezentul document. in plic la sediul din Brasov, strada Mica Nr. 8 in
atentia SIMONA STAMATE
Oferta va cuprinde propunerea tehnica, propunerea financiară conform model
anexat si documentele solicitate la condiții de participare, semnate si stampilate.

-

Achizitorul va selecta ofertele care respecta toate cerințele solicitate in specificațiile
tehnice.
In cazul in care se depun oferte cu acelaşi preț, achizitorul 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.
NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
NU se accepta oferte întârziate.
NU se accepta oferte parțiale.
Oferta va fi considerată fermă și se va menține teren de 120 de zile de la ofertare.

Formular nr. 1
OFERTANT
........................
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 1 -1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările si
completările ulterioare
Subsemnatul/Subsemnata, _______________________________, în calitate de reprezentant legal al
S.C. __________________________, referitor la procedura de atribuire
___________________________________________________________________________, declar pe
propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 2 din
Legea nr. 2

/200 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în

ipotezele descrise la art. 14-1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

/2011 privind prevenirea,

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a

fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
1 2/2012, cu modificările și completările ulterioare. Subsemnatul(a), ............................, declar că voi
informa imediat reprezentantii S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING S.R.L dacă vor interveni
modificări în prezenta declarație. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte
în fiecare detaliu și înțeleg că beneficiarul S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING S.R.L are dreptul de
a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data: ________________
Numele și funcția persoanei autorizate
Semnătura Stampila

OPERATOR ECONOMIC
Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr.

/201 privind achizițiile

publice
Subsemnatul (a)............................................................................ [se inserează numele reprezentatului
legal] reprezentant al ……………………………………. [se inserează numele operatorului economic], în calitate
de ofertant în cadrul procedurii de atribuire simplificate proprii de atribuire a contractului de achiziție
publică având ca « Achizitie servicii de consiliere si orientare profesionala », pentru elevii implicat în
cadrul proiectului în cadrul Proiectului: " POCU/633/6/14/132770 - „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE
PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU”, organizată de S.C. RAPTRONIC PROCESS
ENGINEERING S.R.L, declar pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice,
că nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare
și/sau nu am acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul patru
(inclusiv), sau care să fie în relații comerciale cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității
contractante sau al furnizorului de servicii auxiliare achiziției, așa cum sunt specificate mai jos:
Sorin-Mircea Gherghel-Butan, Administrator,
Simona Stamate - Manager de proiect,
Ioana Manta – Expert grup tinta
Adriana Savu- Expert grup tinta
Elena Parvu- Expert stagii practica
Prezenta declarație este valabila până la data de _, inclusiv.
Data completării ......................
(Nume, prenume)
(Func ie)
(Semnătura autorizată)

Formular 3

Formular de ofertă - servicii .............................................. (denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către .................................................................................................... denumirea autorită ii contractante
şi adresa completă
. Examinând documenta ia de atribuire, subsemna ii, reprezentan i ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerin ele
cuprinse în documenta ia mai sus mentionată, să prestăm ...................... denumirea
serviciului pentru suma de .................................. suma în litere şi în cifre, precum şi moneda
ofertei , la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. suma în litere şi în
cifre, precum şi moneda ofertei , rezultând un total de ……………………………… suma în litere
şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să respectăm
durata contractului. . Ne angajăm să men inem această ofertă valabilă pentru o durată de
................................................................................... zile durata în litere şi cifre respectiv până la data
de ....................... ziua/luna/anul şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
. Precizăm că: se bifează op iunea corespunzătoare | | depunem ofertă alternativă, ale
carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar
„alternativă”/”altă ofertă”. |x| nu depunem ofertă alternativă.
. Până la încheierea şi semnarea contractului de achizi ie publică aceasta ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca
fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
. În elegem că nu sunte i obliga i să accepta i oferta cu cel mai scăzut pre sau orice ofertă
primită.

Data

/

/

..............................................................................., nume, prenume şi

semnătură , L.S. în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru
şi în numele ....................................... denumirea/numele operatorului economic

ANEXA la propunerea financiară « Achizitie servicii de consiliere si orientare profesionala », pentru elevii implicat în cadrul
proiectului în cadrul Proiectului " POCU/633/6/14/132770 - „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU
ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU”

Nr.

DENUMIRE

crt

ACTIVITATE

DETALIERE SESIUNE

CANT.
SESIUNI

Pret

Pret

unitar/persoana total
Fara tva

fara
tva

Orientare si
consilierea

Sesiune cu min. 4 ore

185

individuale/persoană

profesională
individuală
Orientare si

Workshop 1: Legilatia muncii:

consilierea

drepturile si obligatiile angajatului;

profesională de

Sesiune cu min. 4 ore; 5 -8

grup (workshop)

PARTICIPANTI

Orientare si

Workshop 2: Elaborarea unei mape

consilierea

de angajare(Documentle necesare

185

185

Valoare Pret
tva

total cu
tva

profesională de

mapei pentru angajare; Elaborarea

grup (workshop)

unui C.V si a unei scrisori de intentie);
Sesiune cu min. 4 ore 5
PARTICIPANTI

Orientare si

Workshop 3: Cautarea unui loc de

consilierea

munca in mediul online; Sesiune cu

profesională de

185

min. 4 ore 5 PARTICIPANTI

grup (workshop)
Orientare si
consilierea

185
Workshop 4: Interviul pentru

profesională de

angajare; Sesiune cu min. 4 ore 5

grup (workshop)

PARTICIPANTI

TOTAL

