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ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație – cod PN2022 

Proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2012-2021 

 

Nr. ZEST.115/22.06.2021 
 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ 

ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE 
SERVICII DE REALIZARE MATERIALE EDUCAȚIONALE SUPORT PENTRU 

ACTIVITĂȚILE NON-FORMALE 
 
  

ASOCIAȚIA GO-AHEAD cu sediul în str. Stefan cel Mare nr. 46, Tunari, jud Ilfov, 
România, email: office@go-ahead.ro solicită oferte de preț pentru Servicii de realizare 
materiale educaționale suport pentru activitățile non-formale în cadrul proiectului 
„Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022, finanțat prin finanțat 
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Obiectul achiziției: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de realizare 
materiale educaționale suport pentru activitățile non-formale. 

Cod CPV: 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională 

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata estimată 3 luni de la semnarea 
acestuia.  

Plata produselor: se face prin transfer bancar, după recepția serviciilor și primirea 
facturii, în termen de 30 zile 

Valoare estimată a contractului: 54.000 lei fără TVA 

Procedura de atribuire a contractului: achiziție directă conform Legii nr. 98/2016 

Modalitatea de atribuire: Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă prezintă prețul 
cel mai scăzut, în condițiile îndeplinirii cerințelor caietului de sarcini.  

Data și ora limită de transmitere a ofertelor: 29.06.2021, ora 16:00. 

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun fizic la sediul achizitorului din 
Str. Stefan cel Mare nr. 46, Tunari, jud Ilfov, România, sau electronic la adresa de email: 
office@go-ahead.ro  

Condiții participare: 

● Ofertantul, subcontractanții și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile 

prevăzute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Ofertantul va completa şi va 

depune: 

❖ Fisa de informații generale a operatorului. 

mailto:office@go-ahead.ro
mailto:office@go-ahead.ro
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❖ Declarația privind lipsa conflictului de interese. Conform art. 21 alin. (5) din 

HG nr. 395/2016, persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității 

contractante sunt: Alexandra Bălşeanu – Președinte, Cătălina Popescu – 

Vicepreşedinte, Adeline Duca - Vicepreședinte, Georgiana ARSENE – 

expert achiziții publice 

❖ Declarație neîncadrare în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

❖ Declarație neîncadrare în prevederile art. 165,167 din Legea 98/2016 

● Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare 
în condițiile legii în țara de rezidență, să reiasă că aceștia sunt legal constituiți, că nu 
se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că au 
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. 
Ofertanții vor depune Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerțului/autorizație de funcționare/altele echivalente care să dovedească forma de 
înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar 
înscris în certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care corespunde prezentei 
achiziții. 

● Pentru efectuarea și ducerea la bun sfârșit a serviciilor incluse în cadrul proiectului 

având în vedere specificul grupului țintă și a serviciilor care trebuie prestate, ofertanții 

vor include în Propunerea tehnică o echipă formată din cel puțin: 

 

o 1 expert domeniul antreprenorial 

Cerințe: 

▪ Studii superioare absolvite cu diplomă de licență; 

▪ Studii/Cursuri in domeniul antreprenorial/management 

▪ Experiență in domeniul antreprenorial/business/management minim 5 ani 

▪ Experiență în design și susținere de programe/cursuri antreprenoriale în 

învățământul preuniversitar 

 

o 1 expert domeniul cetățenie activă 

Cerințe: 

▪ Studii superioare absolvite cu diplomă de licență; 

▪ Studii/Cursuri in domeniul social/cetățenie activă/cetățenie 

civică/democrație 

▪ Experiență in domeniul antreprenorial/business/management minim 5 ani 

▪ Experiență în design și susținere de programe/cursuri pe domeniul 

educației civice în învățământul preuniversitar 

 

Pentru fiecare expert propus se va depune CV-ul actualizat și documentele justificative 

asociate pentru susținerea informațiilor din CV în vederea acoperirii cerințelor de 

calificare (diplome, certificări, adeverințe, recomandări, fișe de post, contracte de muncă, 
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etc). Expertul/experții propus/propuși nu trebuie să se afle în vreun conflict de interese cu 

responsabilitățile acordate lui și/sau cu activitățile pe care le va desfășura în cadrul 

contractului. 

 
Achiziția directă nefiind o procedură de atribuire nu se desfășoară o ședință publică de 
deschidere a ofertelor și nici nu se vor solicita completări ale documentelor lipsă. Ofertele 
care nu conțin toate documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile și nu vor intra in 
evaluare. 
 
Oferta va conține: 

a) Propunerea financiară - Se va depune: Formular oferta. Propunerea financiară are 
caracter ferm și obligatoriu din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada 
de valabilitate a ofertei/durata contractului. (Formular anexat) 

b) Propunerea tehnică care va conține detaliile tehnice, termene de livrare, 
documentele justificative ale experților propuși, precum și alte informații 
considerate relevante. Cerințele prevăzute în Specificațiile tehnice sunt cerințe 
minime și obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi 
respinse ca neconforme. 

c) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca nu a încălcat prevederile 
referitoare la conflictul de interese (Formular anexat) 

d) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/autorizație de 
funcționare/altele echivalente care sa dovedească forma de înregistrare si faptul 
ca ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris in certificatul 
ONRC (coduri CAEN autorizate) care corespunde prezentei proceduri. 

e) Declarație neîncadrare în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 
f) Declarație neîncadrare în prevederile art. 165,167 din Legea 98/2016 

 
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază. 
 
NU se acceptă oferte întârziate. 
 
Oferta va fi considerată fermă și se va menține termen de 30 de zile de la ofertare. 
 
Documente anexate:  
● Declarație lipsă conflict de interese 
● Declarație neîncadrare în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 
● Declarație neîncadrare în prevederile art. 165,167 din Legea 98/2016 
● Model ofertă financiară 
 
 
Alexandra BĂLȘEANU 

Președinte 
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Operator economic                                                                     
 ____________________  
 (denumirea/numele) 
 

Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevăzute la art. 60 din Legea 
nr.98/2016 

 
 
Subsemnatul .............................., reprezentant legal al .............................................. 
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria 
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurasi a sanctiunilor aplicate faptei de 
fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016, 
respectiv Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tert sustinator (se alege 
cazul corespunzator si se inscrie numele) ............................................................... nu se 
afla in situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese. 
Situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese, in sensul art. 60 din 
Legea nr. 98/2016, sunt urmatoarele: 
a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor 
care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a 
unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi; 
b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a 
unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu 
persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi; 
c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a 
unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii 
rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, 
financiar, economic sau de alta natura, ori se aflaintr-o alta situatie de natura saii afecteze 
independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 
d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului 
de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane 
care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusive ori care se aflain relatii 
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al 
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire; prin actionar sau 
asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni 
care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confer detinatorului cel 
putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. 
e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin 
pana la gradul al doilea inclusive ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu 
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functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie 
implicat in procedura de atribuire. 
f) persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt: Alexandra 
Bălşeanu – Președinte, Cătălina Popescu – Vicepreşedinte, Adeline Duca - 
Vicepreședinte, Georgiana Arsene – expert achiziții publice. 
 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni 
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de 
atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati 
castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 
 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 “Falsul in Declaratii” din 
Codul Penal referitor la “Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ 
sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, in vederea 
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii 
ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se 
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”. 
 
 
 
Data completarii ......................  
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(numele reprezentantului legal, in clar) 
_____________________ 
(semnatura autorizata, stampila) 
_____________________ 
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OPERATOR ECONOMIC         
____________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 
 
Subsemnatul ____, reprezentant imputernicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic) in calitate de 
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului__________________) declar pe 
propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurasi a sanctiunilor aplicate 
faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 
98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv nu am fost 
condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia 
dintre urmatoarele infractiuni: 
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de 
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie 
prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si 
sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de 
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 
181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de 
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau 
de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si 
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si 
combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau 
finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile 
si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea 
nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare 
ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurasi 
a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nici un membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de 
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa 
cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil 
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizata)  
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  OPERATOR ECONOMIC         
 _____________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 SI 167 DIN LEGEA 98/2016 
 
 

Subsemnatul _________________, reprezentant imputernicit al 
__________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) in 
calitate de __________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului_______________)  la procedura de 
_____________________________ pentru achizitia de __________________, cod CPV 
______________, la data de ____________________ organizata de _______________ 
(denumirea autoritatii contractante), declar pe proprie raspundere ca: 

 
1. Nu ne-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la 

bugetul general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. 
(1) si art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016.  

2. Nu ne aflam in oricare dintre urmatoarele situatii prevazute de art. 167, alin (1) din 
Legea 98/2016, respectiv:  

a) nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate 
demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale 
autoritatilor competente prin care se constataincalcarea acestor obligatii; 

b) nu ne aflam in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in 
incetarea activitatii;  

c) nu am comis o abatere profesionala grava care ne pune in discutie integritatea, iar 
autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba 
adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati 
administrative;  

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea 
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;  

e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura 
in cauza 

f)  nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o 
distorsionare a concurentei; 

g)  nu ne-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau in 
cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al 
unui contract de concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea 
anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni 
comparabile;  

h) nu ne facem vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la 
solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere 
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sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, am prezentat aceste informatii sau 
suntem in masura sa prezentam documentele justificative solicitate;  

i) nu am incercat sa influentam in mod nelegal procesul decizional al autoritatii 
contractante, sa obtinem informatii confidentiale care ne-ar putea conferi avantaje 
nejustificate in cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenta informatii 
eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante 
privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea 
acestuia sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre 
respectivul operator economic.  

 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil 
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 
Operator economic, 
_________________ (semnatura autorizata ) 
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Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

FORMULAR DE OFERTA (PROPUNERE FINANCIARA) 
 
 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai 
ofertantului 
_________________________________________________(denumirea/numele 
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 
documentatia mai sus mentionata, sa prestam .............. (denumirea serviciilor) pentru 
suma de .......................................lei platibila dupa receptia acestora, la care se adauga 
TVA in valoare de ................................................lei (suma in litere si in cifre) conform 
legii; 
 
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, 
(durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ 
(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand 
inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant intre noi. 
 
4. Precizam ca: 
|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 
 
 
 
Data _____/_____/_____ 
 
...............................................................................,  
(nume, prenume si semnatura),  
in calitate de ............................................ legal autorizat sa semnez oferta pentru si in 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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SPECIFICAȚII TEHNICE 

INFORMAȚII GENERALE 

Specificațiile fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea 
ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare 
ofertant, propunerea tehnică. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la 
nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și 
sisteme de asigurare a calității.  
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Vor fi luate în considerare toate 
ofertele care îndeplinesc cel puțin cerințele minime din acest caiet de sarcini.  
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu 
special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de 
fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs 
și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a 
anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiune de “sau 
echivalent” 

ACHIZITOR 

Achizitor si Beneficiar: ASOCIAȚIA GO-AHEAD 

CONTEXTUL IN CARE SE REALIZEAZĂ ACHIZIȚIA 

Achiziția se realizează în vederea sprijinirii activităților realizate în cadrul proiectului ” 
„Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022, finanțat prin Granturile 
SEE și Norvegiene 2014-2021. 
 
Obiectivul general: 

Obiectivul general al proiectului Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație este 
creșterea gradului de incluziune socială a elevilor si accesul la o educație de calitate, 
echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care 
beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri 
ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte 
grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen 
lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României. 

Obiective specifice: 

OS1: Combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a scolii și 
îmbunătățirea retenției în sistemul educațional prin îmbunătățirea participării școlare a 
minim 40% din elevii din grupul țintă principal cu 10% și creșterea ratei de tranziție în 
învățământul secundar superior (ISCED 3) cu min. 1% la finalul proiectului, față de 
situația inițială colectată la începutul proiectului, în 19 scoli din județele Neamț și Prahova, 
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ca urmare a sprijinului integrat primit prin proiect: dotări, activități și suport material pentru 
650 de elevi (din care 60 cu CES), activități pentru 200 de cadre didactice, informare, 
consiliere, educație parentală cu 200 de părinți desfășurate pe o durata de 2 ani școlari. 

 

OS2: Creșterea numărului de cadre didactice/personal din educație din școlile țintă 
instruite cu minim 200 și certificate cu minim 160 în ceea ce privește lucrul cu elevi cu 
risc de părăsire timpurie a scolii si cu CES prin intermediul programelor de formare 
purtătoare de credite profesionale transferabile (Evaluarea si dezvoltarea personala a 
copiilor si elevilor, Strategii de prevenire și combatere a fenomenului Bullying, Tehnici 
aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu CES),  workshopurilor de tip 
“Affirmative Art” și activităților de transfer de bune practici cu partenerul din Norvegia, pe 
o perioadă de 2 ani școlari. 

 

OS3: Extinderea vizibilității abordării introduse de Zest4Edu și a activităților bilaterale 
romano-norvegiene, de la nivelul județelor PH si NT cel puțin la nivelul  regiunilor Sud-
Muntenia si Nord-Est prin evenimente și schimburi de bune practici(1 conferință 
națională, 6 campanii de informare și conștientizare pe teme legate de dezvoltare 
personală, 19 workshopuri de promovare a conceptului de Affirmative art,1 schimb de 
bune practici cu 160 de participanți din România și 2 din Norvegia, 19 entități care aplică 
cunoștințele dobândite în proiect ) și 1 studiu de impact al măsurilor aplicate în proiect, 
până la finalul proiectului. 

 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de realizare materiale educaționale 
suport pentru activitățile non-formale din cadrul proiectului: cetățenie activă și educație 
antreprenorială, destinate elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a.  

DETALIEREA CERINȚELOR 

Fiecare ființă umană învață în cele mai diferite contexte - la școală, acasă, în grupul de 

prieteni, prin joc, la locul de muncă, prin interacțiunea cu ceilalți etc. Altfel spus, putem 

învăța în orice context, în orice situație, în orice moment activ. 

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, învățarea în contexte nonformale este 

considerată ca fiind învățarea integrată în cadrul unor activități planificate, cu obiective 

de învățare, care nu urmează în mod explicit un curriculum şi poate diferi ca durată. Acest 

tip de învățare depinde de intenția celui care învață şi nu conduce în mod automat la 

certificarea cunoștințelor şi competențelor dobândite. 
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Competențele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învățării nonformale includ: 

competențe interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, 

responsabilitatea, capacități de planificare, coordonare și organizare/competente de 

gestionare a proiectelor, capacitatea de a rezolva probleme practice etc. Întrucât aceste 

competențe au relevanță crescută în dezvoltarea personală a individului, contribuind 

deopotrivă la participarea activă în societate şi pe piața muncii, acestea sunt 

complementare celor achiziționate prin educația formală. Metodele utilizate sunt foarte 

diferite de pedagogia utilizată în educația formală. În cazul educației nonformale accentul 

este pus pe învățarea prin acțiune, învățarea de la egali şi activitatea de voluntariat. 

În cadrul proiectului vor fi organizate activități de educație non-formala de tip cetățenie 

activă și educație antreprenorială destinate grupului țintă principal - elevi de clasele a VII-

a și a VIII-a.  

Activitățile non formale din proiect se vor desfășura cu o frecvență lunară (2 ore/fiecare 

tip pentru cls a VII-a și 1 oră pentru cls a VIII-a). 

Aceste activități au ca scop încurajarea elevilor, prin dobândirea de cunoștințe, capacități 

şi înțelegeri şi prin formarea de atitudini şi comportamente, să îşi exercite şi să isi apere 

drepturile democratice şi responsabilitățile în societate, să aprecieze diversitatea şi să 

joace un rol activ în viața democratică pe de-o parte si stimularea unei gândiri 

antreprenoriale care îi va ajuta în viitor să fie independenți și inovatori, să-și asume riscuri, 

să accepte provocări și să caute soluții creative pe de alta parte.  

În acest sens, serviciile de realizare materiale educaționale suport pentru activitățile non-

formale, vor crea premisele elaborării unor materiale suport care sa susțină orele de 

educație non-formală de către experții proiectului si care să poate fi utilizate si de orice 

alți profesori și diriginți care vor dori să lucreze cu elevii de la clasă pentru a le dezvolta 

anumite tipuri de competențe. 

Prin folosirea acestor materiale educaționale, procesul de învățare va fi îmbunătățit: 

⮚ Copiii vor fi expuși la o experiență directă  

⮚ Pe baza experienței, copiii vor observa conexiunile, iar prin reflecție și ghidajul / 

întrebările / informațiile primite ei creează noi idei / încep să extragă lecții despre 

tematica abordată 

⮚ Copiii vor acționa pe baza informației dobândite 

⮚ Fixarea conceptelor și repetarea comportamentelor adecvate în vederea 

transformării acestora în obiceiuri sănătoase 

Tematicile din programul de curs vor fi dezvoltate pornind de la minim următoarele 

competențe/ abilități și trăsături de caracter (conform World Economic Forum 2015): 
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Competențe 

● coeficientul de inteligență financiară 

● gândirea critică / orientată către rezolvarea de probleme 

● gândirea flexibilă (growth mindset vs fixed mindset) 

● gândirea creativă 

● abilitățile de comunicare 

● lucrul în echipă și colaborarea 

● setarea de obiective SMART si a unui plan de acțiune 

● abilități de a se prezenta și a vorbi în public, etc. 

● colaborarea cu ceilalți membri ai echipei 

Trăsături de caracter 

● perseverența 

● adaptabilitatea 

● curiozitatea 

● inițiativa 

● leadership, etc 

Materialele educaționale vor conține elemente video educaționale, înregistrate de experți, 

de aprox. 5-7 minute si alte resurse de tip ghid/manual (obiective, concepte, glosar de 

termeni, programa asociată), fișe de lucru cu elevii (materiale vizuale, prietenoase, 

adaptate categoriei de vârstă), linkuri și resurse educaționale. 

Ofertantul va prezenta și descrie tematica propusă, împreună cu abilitățile vizate prin 

fiecare temă propusă, după cum urmează: 

- 27 de teme pentru educație antreprenorială 

- 27 de teme pentru cetățenie activă 

Ofertantul va include în propunerea tehnică câte un exemplu din fiecare tip de resursă (1 

video 5-7 min, 1 resursă de tip manual, 1 exemplu fișe de lucru cu elevii, 1 exemplu linkuri 

si resurse educaționale). 

LIVRABILE 

Livrabilele acestor servicii vor fi  

● 27 pachete materiale educaționale în domeniul antreprenorial 
corespunzătoare celor 27 de sesiuni desfășurate pe parcursul a 9 luni în 
timpul anului școlar (18 pachete pentru activitățile susținute cu elevii de 
clasa a VII-a și 9 pachete pentru susținute cu elevii de clasa a VIII-a) 
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● 27 pachete materiale educaționale în domeniul cetățeniei active 
corespunzătoare celor 27 de sesiuni desfășurate pe parcursul a 9 luni în 
timpul anului școlar (18 pachete pentru activitățile susținute cu elevii de 
clasa a VII-a și 9 pachete pentru susținute cu elevii de clasa a VIII-a) 
 

Beneficiarul și Prestatorul vor agrea toate detaliile pentru primul pachet de materiale 

educaționale, urmând ca și celelalte 53 de pachete să respecte aceleași detalii ( identitate 

vizuală, template documente, conținut documente/video, etc). 

Prestatorul are obligația de a utiliza, în materialele livrate, doar materiale video și resurse 

asupra cărora are drept de proprietate, sau au fost create de acesta sau asupra cărora 

are dreptul de a ceda dreptul de proprietate sau utilizare neîngrădită către Beneficiar. 

Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror reclamaţii şi 

acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 

sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile achiziţionate. 

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra operelor create de către Prestator aferente 

serviciului livrat, se transferă către Beneficiar. Astfel, orice rezultate ori drepturi, inclusiv 

drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială asupra 

materialelor realizate în executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a 

Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum consideră 

de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură.  

Prestatorul va include în oferta sa o sesiune de tip “train the trainers” cu experții din 

proiect, minim 1 sesiune de 4 ore pe fiecare domeniu (antreprenorial și cetățenie activă). 

Sesiunea poate fi desfășurată online sau față în față și va fi înregistrată de Beneficiar 

pentru a putea fi vizualizată ulterior de către experții implicați în proiect. 

ELEMENTE OBLIGATORII DE IDENTITATE VIZUALĂ 

În cadrul/ conţinutul materialelor video – spoturi/clipuri video, filme de prezentare etc - vor 

fi evidenţiate următoarele: 

Se va plasa, la începutul şi la finalul materialului video, o imagine pe care vor fi vizibile 

siglele Granturilor SEE sau Norvegiene și OP, situate la același nivel, în partea de sus a 

imaginii, împreună cu: 

• Formularea obligatorie despre finanţator 

• Sigla PP şi/ sau a/ ale partenerului/ilor 

• Disclaimer 

• Website-urile www.eeagrants.ro și www.frds.ro 
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MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE 

Ofertanții vor prezenta oferta tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării 

corespondenței ofertei tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în cadrul caietului de 

sarcini. Oferta tehnică se va întocmi în limba română într-o manieră organizată, astfel 

încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței 

informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE 

Ofertantul va lua în considerare la întocmirea ofertei toate cheltuielile pentru ducerea la 

bun sfârșit a serviciilor, își va dimensiona oferta financiară astfel încât să-şi asigure 

contravaloarea utilităților, a chiriei pentru spatii de lucru şi activitatea de birou (inclusiv 

consumabile), echipamente de protecția muncii, mijloace de transport şi de comunicare 

(autoturism, telefon, fax, internet), aparate de măsură şi control şi a carburantului, 

necesare îndeplinirii în bune condiții a contractului de servicii. 

EVALUAREA OFERTELOR 

Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă prezintă prețul cel mai scăzut, în 
condițiile îndeplinirii cerințelor caietului de sarcini. 
 
 
Notă: 
NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE. 
 
  


