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CERC 2018- 496/27.08.2018 

Aprobat 

DIRECTOR 

Claudiu DRAGOMIR                                            

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică a 

pachetului "program de perfecționare" cod CPV-80530000-8 servicii de formare profesională 

1. Obiectul:  

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie ansamblul  cerințelor minime obligatorii pe baza cărora se 

întocmește propunerea tehnică și financiară de către potențialii ofertanți pentru pachet de "programe  de 

perfecționare" cod CPV-80530000-8 servicii de formare profesională format din servicii de formare 

profesională CPV-80530000-8 și servicii de cazare la hotel cod CPV-55110000-4  

 Cerințele din Caietul de sarcini reprezintă condițiile minimale obligatorii pe baza cărora operatorii 

economici specializați prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului de servicii pachet de 

"programe  de perfecționare" cod CPV-80530000-8 servicii de formare profesională format din servicii 

de formare profesională CPV-80530000-8 și servicii de cazare la hotel cod CPV-55110000-4  

2.Autoritatea contractantă:  Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și 

Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul Automotive,  str. Paul Morand 15, Parc industrial Freidorf, 

Timișoara,  jud. Timiș. 

 

3. Durata contractului 

Durata contractului pentru executarea serviciului  va fi până la 31 decembrie 2018, de la data intrării în 

vigoare a contractului.  Perioada estimativă de derulare a cursurilor de perfecționare/formare este 

programată pentru intervalul       01.09.2018 - 31.12.2018 

 

4. Cerințe specifice: pachetul de programe  de perfecționare cod CPV-80530000-8 servicii de formare 

profesională va fi efectuat de către o entitate specializată,  autorizată conform legii. și va cuprinde 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE U.M. Cantitate Cod CPV 

1 Servicii de formare profesională Curs 5 80530000-8 

2 Servicii de cazare hotel maxim 3 stele Serie/curs 5 55110000-4 

 

Cerinţele specificate în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerințe minime. În acest 

sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare 

numai în măsura în care propunerea presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime 

obligatorii din Caietul de sarcini. 
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Pachetul de servicii perfecționare/formare a salariaților, va include următoarele: 

- costuri pentru instruire a activităților de perfectionare/formare și pentru susținerea acestora; 

- costuri privind serviciile hoteliere; 

- certificare a competențelor dobândite de participanți prin eliberarea certificatelor de absolvire; 

- materiale de curs (multiplicarea suporturilor de curs și a altor materiale utilizate în cadrul 

perfecționăii/formării) 

 

Fiecare program de perfecțonare/formare va avea o perioadă de desfășurare cuprinsă între 5 - 7 zile. 

Prețul total ofertat nu va include alte tipuri de costuri decât cele menționate mai sus.  

Orice alte cheltuieli ocazionate de livrarea serviciilor nu fac obiectul ofertei. 

 

Perfecționarea/formarea se va realiza în acord cu Oferta programelor de perfecționare pe care 

furnizorul de formare (ofertantul) a înaintat-o către Achizitor. Ofertanții vor face dovada respectării 

cerințelor minime privind cunoștintele și abilitățile ce vor fi dezvoltate participanților prin conținuturile 

urmatoarelor documente: 

- programa de pregatire acreditată; 

- fișa de autoevaluare; 

- suportul de curs; 

- scenariu detaliat de formare (dacă se impune, sau unde este cazul). 

 

Programele de perfecționarea/formare trebuie să dezvolte participanților, la modul general și ca 

recomandare suplimentară (dacă se poate) și anumite caracteristici/marcaje, tipuri de competențe și 

abilitiți minime, cum ar fi: 

* îmbunătățirea și aprofundarea cunoștințelor, dezvoltarea competențelor, aptitudinilor și 

abilităților ce trebuie realizate pentru eficientizarea atribuțiilor de serviciu 

* dezvoltarea de echipe de lucru, îmbunătățirea relațiilor dintre salariați, comunicare - până la 

finalul programelor de perfecționare/formare, participanții vor avea ca abilităti generale: 

 - stadiile necesare în dezvoltarea unei echipe de lucru, cât și eficiența lor; 

 - dezvoltarea unor relații interpersonale pozitive; 

 - cum să comunice asertiv; 

 - cum să transmită salariații între ei un feedback constructiv; 

 - cum să se redea beneficiile delegării de competente prin implicare și responsabilizare între și 

către salariați. 

* gestionarea stresului și a timpului la locul de muncă - până la finalul programelor de 

perfecționare/formare, participanții: 
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 - vor putea reda cauze ale stresului de la locul de muncă, tehnici de prevenire și de diminuare a 

 stresului propriu; 

 - vor ști cum sa își prioritizeze sarcinile și acțiunile. 

*  gestionarea situațiilor problematice - până la finalul programelor de perfecționare/formare, 

participanții: 

 - vor putea reda pașii de urmat in procesul de rezolvare a problemelor, metode de analiza a  

 problemelor și de luare a deciziilor; 

 - vor ști cum să ia decizii eficiente privind problemele de la locul de muncă; 

 - vor ști cum să transmită adecvat o informatie sau a unui refuz; 

 - vor ști cum să aplaneze și să rezolve anumite conflicte care apar in cadrul colectivității 

 

Inovarea - tema orizontală, facultativă a programelor de perfectionare/formare (dacă este cazul) 

Egalitatea de șanse - tema orizontală, facultativă a programelor de perfectionare/formare  

Metode de formare utilizate 

Programa de pregătire/instruire trebuie săi utilizeze cel putin 5 metode de formare/instruire de tipul: 

- Prezentarea simplă și îmbogațită; 

- Lucrul în grupe mici și individual; 

- Joc de rol; 

- Studiu de caz; 

- Simulare/scenarii practice; 

- Proiecte individuale și de grup; 

- Discuții facilitate; 

- Brainstorming; 

- Vizionări și analize de studii de caz filmate (unde e cazul). 

5.Condiţii generale: 

Programul de perfecționare  este în concordanță cu  de prevederile HG. nr.1066/2008 pentru aprobarea 

normelor privind formarea profesională, Legea 98/2016 privind achizițiile publice, Legii Contabilităţii 

nr.82/1991 republicată, a legislaţiei financiare  a salarizării şi a legislaţiei fiscale. 

 

6.Modalităţi de plată: 

Plata se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepţia serviciului. Cursurile se pot 

desfășoara în perioade diferite. 

Documentele care vor sta la baza efectuării plăţii sunt:  
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 * Liste de prezență la activitățile de instruire susținute, pentru care se face plata. Listele de prezență vor 

fi în copie și vor cuprinde date privind: 

  - perioada de perfecționare/formare; 

  - titlul programului de perfecționare/formare; 

   - numele și prenumele participanților, funcția, date de contact, semnătura; 

  - numele și prenumele formatorului; 

  - locația în care are loc instruirea. 

* Facturile originale, transmise de furnizor, se vor regăsi costuri pentru: 

  - pe o factură, servicii de instruire; 

 - pe altă factură, servicii de cazare (hoteliere - maxim 3 stele). 

* Devizul detaliat de plată, și va fi însoțit de: 

- Facturile în original (instruire, respectiv servicii de cazare); 

- Listele cu persoanele care au absolvit programele de perfecționare/formare și care au participat la 

sesiunile de instruire pentru care se face plata; 

- Copie după certificatele de absolvire sau cele de participare (după caz); 

- Agendele programelor de perfectionare/formare sustinute, pentru care se face plata  

- Suportul de curs și alte materiale de formare utilizate in cadrul programelor de formare (ex. 

Fise de lucru, studii de caz, slide - uri de prezentare a confinuturilor, etc.)  

 

Oferta va  însoţită de următoarele documente: 

1. Dovada înregistrării la Registrul National ONG, CUI, CIF - după caz; 

2. Alte documente specifice legale și obligatorii - după caz (autorizații, certificări etc.) 

3. Declaraţiile privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind 

achiziţiile publice, declaraţia privind evitarea conflictului de interese aşa cum este prevăzut de 

Legea nr. 98/2016 - ANEXE la prezentul Caiet de sarcini 

7. Recepția serviciului. 

Recepția constă în predarea serviciului, la finalizarea acestuia,  pe bază de proces verbal de recepție. 

 

8. Responsabilitatea prestatorului 

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract,  să 

cunoască și să respecte îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct răspunzător. 

  

  

 

          Întocmit, 

        Responsabil Academia de Training 

          Inspector Maria Chiriță 


