
                                                                               

                                       

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 

Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru 
formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de 

învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite 

Obiectiv Specific 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor 

identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. 

Cod apel: POCU/464/3/12/ 

Cod proiect: 127851 

Titlul proiectului: FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA 

DUNARII! 
Numele solicitantului: Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea 

Nr. înreg. 01 din 30.03.2021 

I N V I T A Ț I E 

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCAȚIE ȘI 

DEZVOLTARE - EUROFED este interesata sa achizitioneze servicii de analize medicale pentru 

inscrierea la cursurile de formare profesionala organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului 

POCU/464/3/12/127851, cu titlul ,,FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE 

PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!” finanțat din POCU 2014-2020, nr. 

de identificare contract POCU/464/3/12/127851 si va invitam sa depuneti oferta tehnica si financiara, 

avand in vedere urmatoarele: 

1. Denumirea autoritatii contractante: ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCAȚIE ȘI 

DEZVOLTARE - EUROFED 

Cod de identificare fiscala: 30299010 

Adresa sediului social: Comuna Vidra, Str. Salcâmilor, nr. 42, Județul Ilfov 

Adresa de implementare a proiectului: Bucuresti, Str. Sfanta Vineri, nr. 24, et. 1, cam. 4, 

sector 3 

2. Denumire invitatie “servicii de analize medicale pentru inscrierea la cursurile de formare 

profesionala organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851” 

3. Modalitatea de desfasurare: achiziție directă, conform art. 4.1 din Ordinul nr. 1284/2016 

4. Pentru depunerea ofertei se vor completa formularele atasate 

5. Impartierea pe lot-uri: Nu 

6. Valoarea estimate totala a achizitiei este de 6.999,38 lei fara TVA 

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 

8. Cod CPV: 851480000-8 Servicii de analize medicale (Rev.2). 

9. Tip contract: prestare servicii 

10. Obiectul contractului „servicii de analize medicale pentru inscrierea la cursurile de 

formare profesionala organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului 

POCU/464/3/12/127851” 

11. Durata de desfasurare a contractului: de la data semnarii contractului de prestari servicii de 

catre ambele parti si pana la 23 iunie 2021, cu posibilitatea de prelungire până la stingerea 

obligațiilor dintre parti în funcție de durata de implementare a proiectului și prevederile 

Contractului de finanțare POCU/464/3/12/127851. 

12. Specificatii tehnice servicii de analize medicale pentru inscrierea la cursuri: 

Contractul va consta in prestarea serviciului de analize medicale de tip medicina muncii, prin 

care se va asigura servicii de analize medicale pentru inscrierea la cursurile de formare 

profesionala organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851 pentru 84 

persoane din grupul tinta al proiectului. 



                                                                               

                                       

În vederea îndeplinirii acțiunilor menite să conducă la atingerea obiectivelor asumate prin proiect, este 

necesară achiziţia serviciilor specializate de analize medicale.  

Locul de desfășurare a activităților din cadrul proiectului – cele 28 localitati din Teritoriul ITI 

DELTA DUNARII, respectiv: MUNICIPIUL TULCEA, ORAS BABADAG, ORAS  ISACCEA, 

ORAS  MACIN, ORAS  SULINA, C.A. ROSETTI, CEATALCHIOI, CHILIA VECHE, CRISAN, 

MALIUC, PARDINA, SFANTU GHEORGHE, BAIA, BESTEPE, CEAMURLIA DE JOS, 

FRECATEI, GRECI, GRINDU, I.C. BRATIANU, JIJILA, JURILOVCA, LUNCAVITA, 

MAHMUDIA, MIHAI BRAVU, MIHAIL KOGALNICEANU, MURIGHIOL, NICULITEL, 

NUFARU, SARICHIOI, SLAVA CERCHEZA, SMARDAN, SOMOVA, VALEA NUCARILOR, 

VACARENI, MIHAI VITEAZU, ISTRIA, SACELE, CORBU. 

Asociația EUROFED achiziționează servicii de analize medicale pentru inscierea membrilor din 

grupul tinta la programele de formare profesionala, necesare in cadrul activitatilor proiectului aferente 

Partenerului 2 – Asociația EUROFED în cadrul proiectului FORMINOV: IMBUNATATIREA 

NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII! 

Serviciile de analize medicale pentru persoanele inregistrate in grupul tinta al proiectului 

FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN 

TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!, inscrise la programele de formare profesionala, pentru 

urmatoarele meserii/ocupatii:  

A. Ocupatii in care se vor organiza programe de formare profesionala de tip calificare: 

Nr.  crt. Meseria/Ocupatia  Nr. Persoane 

1 Vanzator   28 

2 Brutar   28 

3 Patiser   14 

Total    84 

Daca pe parcursul derularii contractului, vor aparea modificari in structura meseriilor de mai sus fara a 

depasii numarul total de persoane (84 persoane), achizitorul privat/beneficiarul va notifica operatorul 

economic cu privire la aceste modificari. Operatorul economic va efectua analizele medicale pentru 

noile meserii fara costuri suplimentare. 

B. Obiectivele urmarite: 

B.1.Obiective generale: 

- Efectuarea de analize si teste medicale pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca 

inregistrate in grupul tinta al proiectului FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE 

CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!, care solicita 

inscrierea in programe de formare profesionala de tip calificare. 

- in cazul persoanelor cu capacitate de munca diminuata sau cu dizabilitati, se va cere in prealabil 

avizul medicului specialist. 

- in cazul in care in urma investigatiilor medicale se depisteaza anumite boli, acest aspect va fi adus la 

cunostinta persoanei in cauza.  



                                                                               

                                       

B.2. Obiectivele specifice: 

- Obtinerea de catre persoanele inscrise la cursuri a unui act medical din care sa rezulte starea sanatatii 

si faptul ca sunt apte/inapte pentru exercitarea meseriei in care opteaza sa se califice/recalifice. 

C. Conditii de organizare: 

- Programul de realizare a analizelor medicale se va desfasura in conformitate cu planul stabilit de 

achizitorul privat/beneficiar. 

Ofertele elaborate vor respecta in totalitate cerintele minimale ale prezentei invitatii (caracteristici 

tehnice, termene de livrare, etc), orice nerespectare a prevederilor prezentei invitatii va conduce la 

declararea acelei oferte ca fiind neconforma. 

 

D. OFERTA TEHNICA 

 D1. DESCRIEREA FURNIZORULUI 

- Informatii privind experienta firmei, personalul angajat si colaboratorii, dotarea cu materiale 

de specialitate si echipamente specifice, spatii, alte facilitati care demonstreaza capacitatea acestuia de 

a livra serviciile propuse.  

           - Locatia de realizare a analizelor medicale – teritoriul ITI Delta Dunarii, unde se 

implementeaza proiectul FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE 

PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII! 

- Analizele medicale se vor realiza de catre ofertant fie la sediul/sediile acestuia, fie la sediul 

de implementare a proiectului mai sus mentionat, cu ajutorul echipajelor mobile ale acestuia. 

 - Se va preciza modalitatea de realizare a serviciilor medicale. 

 Spatiile destinate efectuarii analizelor medicale trebuie sa asigure minimum acces la utilitati - 

apa curenta, grup sanitar, conditii de temperatura optime, precum si acces la aceste utilitati ale 

persoanelor cu dizabilitati. 

 

D2. EXPERIENTA FURNIZORULUI 

Ofertele depuse de ofertanti trebuie sa cuprinda:  

- Scrisoare de inaintare (Formular 1), 

- Statutul societatii/entitatii  la data depunerii ofertei (original sau copie certificata in 

conformitate cu originalul, semnat si stampilat pe fiecare pagina); 

- Certificatul Unic de Înregistrare (C.U.I.) eliberat de ONRC (certificată în conformitate cu 

originalul, semnat si stampilat pe fiecare pagina); 

- Autorizație sanitară de funcționare, valabilă (în copie certificată in conformitate cu 

originalul, semnat si stampilat pe fiecare pagina); 

- Aviz privind înregistrarea în registrul unic al cabinetelor medicale, valabilă (în copie 

certificată in conformitate cu originalul, semnat si stampilat pe fiecare pagina); 

- Împuternicire legală semnată de către reprezentantul legal, în original. Prin împuternicire se 

va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului - 

(Formular 2); 

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 13-15 din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 66/2011 declaratia de interese - Formular 3 (Persoanele cu funcţie de decizie din partea 

autoritatii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, 

sunt: Drumasu Ciprian – Presedinte, Drumasu Adina – Vicepresedinte, Dumitrescu-Peculea Adelina – 



                                                                               

                                       

Secretar General, Stoica Luiza-Ana-Maria, Popa Maricel, Duran Mariana – Consultant extern achizitii 

publice); 

- Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formular 4; 

- Declarație privind respectarea obligațiilor privind securitatea și sănătatea în muncă –

Formular 5; 

- Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale – Formular 6; 

- Certificat de participare cu oferta independenta – Formular 7; 

- Documente privind capacitatea tehnica: Oferta tehnica va fi intocmita in conformitate cu 

cerintele din Invitatia de participare - Formular 8. 

Se solicita si prezentarea urmatoarelor documente: 

- Oferta financiara (Formular 9) + centralizatorul de preturi (Formular 9A). 

Documentele vor fi depuse in copie cu mentiunea conform originalul, semnate si stampilate pe 

fiecare pagina de catre ofertantul declarat castigator. 

Nedepunerea documentelor conforme duce la respingerea ofertei. 

Oferta se va stabili pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate/pret, avand in vedere 

criteriile stabilite in caietul de sarcini. 

 

E. OFERTA FINANCIARA 

Oferta financiara va cuprinde fundamentarea cheltuielilor pe tipuri de investigatii medicale 

necesare la inscrierea in programele de formare profesionala solicitate (se vor specifica investigatiile 

medicale necesare pentru fiecare din meseriile enumerate in tabelul de la punctul A din Invitatia de 

participare). 

Ofertantul are obligatia de a intocmi o lista cu investigatiile medicale pe meserii, in baza 

carora sa se poata obtine avizul medicului de medicina muncii. In dreptul fiecarei investigatii medicale 

se va trece costul/persoana si se va evidentia costul total al investigatiilor/meserie/persoana. 

Ofertantul are obligatia de a intocmi si o lista cuprinzand toate investigatiile medicale necesare 

pentru inscrierea la cursuri in meseriile solicitate cu costul aferent  fiecarei investigatii. 

Costul unitar per client/persoana va fi exprimat in lei.  

Oferta financiara se va exprima în Lei fara TVA cu 2 zecimale, reprezentând valoarea totala a 

serviciilor care compun oferta-documentatia de atribuire. 

IMPORTANT: 

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de 

valabilitate. Oferta va ramâne ferma pe perioada de derulare a contractului de prestari servicii. 

Costurile serviciilor: Furnizorul care presteaza serviciile medicale este platit la finalizarea 

actului medical in functie de numarul persoanelor inscrise si al investigatiilor medicale efectuate, 

inclusiv avizul medical final, pe baza de factura fiscala. 

  

F. PRECIZARI SUPLIMENTARE: 

Achizitorul privat/Beneficiarul poate solicita ofertantului clarificari in orice etapa a 

procesului de achizitie. 

Verificarea si monitorizarea serviciilor de analize medicale presupune verificarea directa de 

catre reprezentantii autoritarii contractante a modului in care sunt realizate aceste servicii. 

Valabilitatea ofertei este de 30 de zile. 

Nu se accepta subcontractarea serviciilor. 



                                                                               

                                       

 

Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta in format fizic, in plic inchis la adresa: 

Bucuresti, Str. Sfanta Vineri, nr. 24, et. 1, cam. 4, sector 3 si/sau pe e-mail la adresa office@eurofed.ro 

pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în invitația de participare. 

Oferta depusa dupa data si ora limita de depunere, nu va fi luata in considerare. 

Limba de redactare a ofertei: limba romana. 

Pretul va fi exprimat in: lei, valoare fara TVA, este ferm si nu se accepta actualizarea lui. 

➢ RECEPȚIA SERVICIILOR 

Recepţia se va face în mod obligatoriu pe baza următoarelor documente: 

- Factură fiscală; 

- Proces verbal de prestare a serviciilor. 

 

➢ PLATA SERVICIILOR  

Plata se va efectua în contul bancar al ofertantului declarat câștigător. Asociația pentru Formare, 

Educație și Dezvoltare EUROFED, va efectua plata către contractant prin ordin de plată în termen de 

maxim 60 (șasezeci) zile de la prestare și semnare a procesului verbal de furnizare a serviciilor. 

Se pot efectua si plati partiale. 

➢ CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI 

PROTECȚIA MUNCII 

Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă, respectiv de 

protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de 

consecinţele nerespectării acestei legislaţii. 

De asemenea, operatorul economic va face dovada ca detine toate autorizatiile si avizele sanitar-

veterinare si functionare necesare pentru desfasurarea activitatii de analize medicale – medicina 

muncii. 

➢ PREVEDERI CONTRACTUALE 

Atribuirea contractului se va face utilizand criteriul de atribuire cel mai mic preț. 

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. Se vor oferta toate produsele. Nu se accepta oferte 

parţiale în cadrul pachetului şi nici oferte alternative. 

13. Data limita de depunere a ofertelor: 02.04.2021, ora 15.00.  

14. Adresa la care se transmit ofertele: Bucuresti, Str. Sfanta Vineri, nr. 24, et. 1, cam. 4, sector 3 

si/sau pe e-mail la adresa office@eurofed.ro. 

15. Limba de redacatare a ofertei: romana. 

16. Tip de finantare si modalitate de plata: Plata se face lunar in termen de maxim 60 zile de la 

facturarea serviciilor de catre prestator, in contul furnizorului deschis la o banca comerciala 

din Romania, din bugetul proiectului FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE 

CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII! – 

POCU/464/3/12/127851, POCU 2014-2020 Axa prioritară 3: Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Apelul de proiecte: POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de 

cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate 

conform SNC si SNCDI ale angajaților, Contract: POCU/464/3/12/127851. 

17. Monda in care se transmite oferta de pret: Lei. 

18. Modul de obtinere a documentatiei: atasat invitatiei si/sau descarcare de pe http://forminov.ro. 

19. Persoana de contact: Duran Mariana, e-mail: office@eurofed.ro. 



                                                                               

                                       

20. In eventualitatea in care oferta dumneavoastra corespunde din punct de vedere al solicitarilor 

din prezenta invitatie, se incadreaza in valoarea estimata precizata in invitatie si este clasata pe 

primul loc, achizita se va finaliza prin cumparare directa. 

21. Va rugam sa confirmati primirea prezentei invitatii pe adresa de e-mail: office@eurofed.ro. 

 

 

Drumasu Ciprian, 

Presedinte, 

Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare - EUROFED 

 

 

 

 

Întocmit Responsabil achiziții publice 

Numele și prenumele Duran Mariana 

Data 30/03/2021 

Semnatura  

 


