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                                         ANUNŢ 

CERERE DE OFERTE 
pentru achiziţia de servicii de evaluare externă 

 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 

Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 
nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi al contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie directă, 

 
Următoarele servicii: 
 

1. Evaluare externă  – cod CPV 7139000-7 
 

conform specificaţiilor tehnice anexate 
 
1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în 
domeniu, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 şi a procedurilor interne 
aprobate  
2. Sursa de finanţare: proiect 2012-1-ES1-LEO05-48196 VTeCOACH - Competences 
assessment and improvement tool for VET learners and teachers for new working 
demands  
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „preţul cel mai scăzut” in 
conditiile respectarii tuturor specificatiilor tehnice. Oferta tehnică şi financiară poate 
fi transmisă prin e-mail sau pe fax până pe data de 30.04.2013, ora 16,30. 
4. Valoarea contractului va fi exprimata în RON, cu T.V.A. Valoare estimată a 
contractului: 18.040, cu TVA (echivalent a 4.000 euro la valoarea cursului proiectului 
de 4,51 lei/euro). Această sumă acoperă și cheltuielile de transport și cazare.  
5. Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să indice numărul contului si banca, 
datele de contact si adresa ofertantului. 
Plata se va face prin O.P. în contul societatii, în baza facturii fiscale. 
Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresele de e-mail 
adumitrescu@incsmps.ro sau iuliana.durlut@incsmps.ro sau la nr. de fax 
021.311.75.95. 
 
Iuliana Durlut 
Director Economic 
Departament Financiar, Contabilitate si Administrativ    
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Anexa 1 

 
Specificaţii tehnice 

 
Tipul serviciului: Evaluare externă de proiect 
 
Expertiză necesară în domeniu:  

• Expertiză în evaluarea de proiecte europene 
• Expertiză în participarea la proiecte în domeniul educației vocaționale și 

formării profesionale (VET) 
• Expertiză în management de proiect 

 
Obiectivele urmărite: 

- Evaluarea progresului proiectului 2012-1-ES1-LEO05-48196 VTeCOACH și 
a realizării rezultatelor propuse 

- Identificarea ariilor de proiect slab performante 
- Realizarea de recomandări pentru îmbunătățirea implementării proiectului 
- Evaluarea aplicării recomandărilor și a rezultatelor obținute 

  
Surse de informații pentru evaluarea externă: 

- Contractul de finanțare a proiectului și anexele la contract 
- Documente/rapoarte existente pe platforma internă a proiectului 
- Întâlnirile partenerilor 
- Date solicitate de la Coordonator, Coordonatorii pachetelor de lucru și 

Parteneri 
 
Timp de realizare: 1.05.2013 – 20.09.2014  
  
Livrabile: 2 rapoarte (in limba engleza): 

- Raport Intermediar de Evaluare externă – termen de livrare: 20.08.2013 
- Raport Final de Evaluare Externă – termen de livrare: 20.09.2014 

 
 
Se va respecta principiul “Preţul cel mai scazut” pentru achizitia de servicii, cu 
respectarea tuturor specificaţiilor tehnice. 
 
 
 
 
Întocmit, 
Anca Dumitrescu 
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