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ANUNŢ 

CERERE DE OFERTE 

pentru achiziţia de servicii de promovare 

 

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale  
achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7, alin (5) din Legea nr.98/2016, privind modul de 
realizare a achizitii publice, procedurilor de atribuire a  contractelor de achiziţie publică si de organizare 
a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea 
contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspect specifice in legatura cu executarea 
contractelor de achizitie publica, prin achiziţie directă, 

 

Urmatoarele servicii: 

 

1. Servicii de promovare – cod CPV 79342200-5,  
 

conform specificaţiilor prezentate in caietul de sarcini. 

 

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în domeniu, cu 
respectarea prevederilor Legii 98/2016 şi al procedurilor interne aprobate  

2. Sursa de finanţare: Fonduri din activitatea de cercetare 

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 07.12.2016, ora 16,00. 
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4. 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 adresa de e-mail office@incsmps.ro, la 
nr fax 021.311.75.95, sau la secretariatul INCSMPS din strada Povernei 6-8, sector 1. 

 

Iuliana Durlut 

Director Economic 

Departament Financiar, Contabilitate si Administrativ     

 

 

 

 

Caiet de sarcini 

pentru realizarea unui PLAN de comunicare şi diseminare a rezultatelor de cercetare către 
potenţialii beneficiari, în scopul creşterii vizibilităţii INCSMPS şi consolidării poziţiei pe piaţa 

internă şi externă a institutului. 

 

I. Informaţii generale; 
II. Cadrul general; 
III. Obiectul contractului; 
IV. Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor; 
V. Prezentarea ofertei tehnice şi financiare; 
VI. Criteriul de atribuire; 
VII. Recepţia şi modalităţi de plată;  
VIII. Dispoziţii finale. 

 

I. Informaţii generale 

INCSMPS elaborează un caiet de sarcini în vederea definirii specificaţiilor tehnice pentru 
achiziţia publică de servicii  constând în ,,Asistenţă tehnică pentru realizarea unui PLAN de 
comunicare şi diseminare a rezultatelor de cercetate către potenţialii beneficiari, în scopul 
creşterii vizibilităţii INCSMPS şi consolidării poziţiei pe piaţa internă şi externă a institutului. 
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II. Cadrul general 

INCSMPS are ca obiect de activitate: cercetare-dezvoltare în domeniul ştiinţelor sociale şi 
umaniste − care se încadrează în: cod CAEN 7220 − cod UNESCO 5302.02. În conformitate cu 
art. 3 din HG nr. 1305/1996 şi H.G. nr. 1773/21.10.2004 − obiectul principal de activitate al 
institutul este de „realizare de studii şi cercetări cu caracter teoretic - aplicativ în domenii de 
interes naţional privind managementul resurselor umane − dezvoltarea socială şi protecţia 
socială în România”.  
 
Obiective generale:  

· Consolidarea expertizei şi excelenţei ştiinţifice a institutului în domeniul muncii şi 
protecţiei sociale;  

· Valorificarea rezultatelor obţinute de institut în activitatea de cercetare  prin 
transferarea acestora către beneficiari;  

· Integrarea institutului in reţele de cercetare – dezvoltare  din ţară şi UE pentru 
susţinerea politicii de cercetare-dezvoltare la nivel naţional.  

Obiective specifice: 

· Punerea în practică a atribuţiilor de institut national − reglementate prin H.G. nr. 
1773/21.10.2004 în domeniul muncii şi protecţiei sociale;  

· Dezvoltarea capabilităţilor competiţionale prin participarea pe piaţa de cercetare 
ştiinţifică la nivel national, european şi internaţional;  

· Creşterea importanţei activităţii institutului prin valorificarea rezultatelor proiectelor 
de cercetare ştiinţifică în procesul decizional al ministerului de profil, precum şi al 
instituţiilor centrale cu atribuţii în domeniu;  

· Susţinerea implementării legislaţiei din domeniul muncii şi protecţiei sociale prin 
participare directă în activităţi specifice;  

· Dezvoltarea capacităţii instituţionale în scopul consolidării poziţiei pe piaţa specifică 
de  

· C-D din ţară şi străinătate;  
· Consolidarea colaborării şi a relaţiilor parteneriale în primul rând cu Ministerul Muncii,  

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cu unităţile aflate în subordinea 
acestuia  − ANOFM; CNPAS; INSPECŢIA MUNCII, precum şi cu unităţi de cercetare şi de 
învăţământ superior.  

Contractul are ca ţintă eficientizarea activităţilor institutului de diseminare şi comunicare a 
rezultatelor ştiinţifice către potenţialii beneficiari şi consolidarea poziţiei pe piaţa internă şi 
internaţională. 

III. Obiectul contractului 

Obiectul acestui contract îl reprezintă realizarea unui plan de diseminare, comunicare şi 
promovare eficientă a resurselor ştiinţifice obţinute în cadrul proiectelor de cercetare ale 
INCSMPS şi asistenţă tehnică de specialitate pentru implementarea acestuia.   

 



I. Graficul de timp pentru realizarea planului de diseminare, comunicare şi 
promovare a rezultatelor ştiinţifice ale institutului. 

Prestarea serviciilor: 

Prestarea serviciilor va fi de maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de 
către ultima parte contractantă, din care: 

26 zile de variantă draft; 

2 zile de verificare a variantei draft de către beneficiar; 

2 zile varianta finală. 

II. Graficul de timp pentru realizarea planului de diseminare, comunicare şi 
promovare  a rezultatelor ştiinţifice ale institutului. 

Oferta tehnică va cuprinde: 

- Metodologia de realizare a planului de comunicare şi diseminare a rezultatelor 
ştiinţifice; 

- Graficul de realizare a serviciilor. 

Oferta financiară 

Ofertantul trebuie să prezinte un formular de ofertă care reprezintă elementul principal al 
propunerii financiare şi care cuprinde preţul total al serviciilor, al tuturor activităţilor în 
conformitate cu Caietul de sarcini. 

III. Criteriul de atribuire  

Criteriul de atribuire a contractului este preţul cel mai scăzut. 

IV. Recepţia şi modalităţi de plată 

Recepţia serviciilor se va realiza în baza unui raport de activitate însoţit de documente 
justificative privind realizarea serviciilor. Plata serviciilor se efectuează în 5 zile lucrătoare de 
la data transmiterii raportului final către Beneficiar, confirmată prin întocmirea unui proces 
verbal de recepţie. 

V. Dispoziţii finale 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării şi prezentării ofertei sale. 

 

Persoană de contact pentru clarificări:  

dr. Speranta Pirciog, tel 021.312.40.69, adresa mail: pirciog@incsmps.ro 
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