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                                         ANUNŢ 

CERERE DE OFERTE 
pentru achiziţia de servicii pentru ancheta pe baza de interviuri 

 
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 
modificarile şi completările ulterioare, prin achiziţie directă, 

 
Urmatoarele servicii: 
 

1. Ancheta pe baza de interviuri – cod CPV 79311210-2,  
 

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 al procedurilor interne 
aprobate  
2. Sursa de finanţare: program Nucleu – A.N.C.S. 
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 05.11.2012, ora 16,30. 
4. Valoarea contractului va fi exprimata în RON, cu T.V.A. Valoare estimată a 
contractului: 7.900, cu TVA 
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 
 

Universul cercetării:  absolventi de studii superioare beneficiari de masuri 
afirmative in institutiile de invatamant superior 
 
Metoda de culegere: interviuri cu operator fata-in-fata 
 
Volum eşantion proiectat: 15 interviuri cu absolventi beneficiari de masuri 
afirmative 
 
Ghid de interviu elaborat de INCSMPS: 15 întrebari deschise 
 
Timp de realizare: 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului 
 
Livrabile: 
- fisiere audio cu inregistrarile interviurilor 
- raport de cercetare asupra informatiilor colectate   

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