Documentația Nr. 5 din 24.08.2015
INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DE SERVICII PRESTATE DE AUTOR/AUTORI, CPV 92312210‐6
Prezentul document are 13 pagini
INFORMATII GENERALE
Termenul limită până la care ofertele pot fi trimise
11 septembrie 2015
Numărul şi Numele Proiectului pentru care se face achiziția
Achiziția se face în vederea achiziționării de Servicii prestate de autor de ghid, CPV 92312210‐6 prevăzut a se pilota
si multiplica la nivel national: Ghid de abordare şi rezolvare a conflictelor de natură participativă, în cadrul
Contractului cu numarul RO 2104_5.1_47 încheiat între Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile şi Asociația
Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, pentru proiectul cu titlul „I4P România – Pregătirea Rețelei
”Infrastructuri pentru Pace ROMÂNIA” finanțat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului
Economic European 2009 – 2014”. Specificăm faptul că oferta trebuie să conțina această mențiune cu privire la
numărul contractului şi numele proiectului.
Modalitatea de trimitere şi adresa la care ofertele trebuie transmise:
Oferta se transmite în plic închis cu mențiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE INTRUNIREA COMISIEI DE
EVALUARE! Conține ofertă Achiziție servicii prestate de autori pentru proiectul „I4P România – Pregătirea Rețelei
”Infrastructuri pentru Pace ROMÂNIA”.
Precizari cu privire la modul de transmitere al ofertei
Reamintim ca oferta se va trimite la adresa: Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Strada Ilarie
Chendi, Nr. 14, Bucureşti, Sector 2.
Data limită de transmitere a poştei / curierului trebuie sa fie 11 septembrie 2015.
Mențiuni explicite cu privire la modul de obținere a documentației de atribuire (ce pot fi anexate la invitație
şi/sau pot fi disponibile pe pagina de internet a organizației, după caz)
Documentația de atribuire este elaborata in continuarea acestei invitații.
Persoana de contact
Mihail Brinzea, e‐mail: instruire@yahoo.com, phone: 0751179270
Criteriul de atribuire
Contractul va fi atribuit în conformitate cu urmatoarele criterii:
a. Cea mai relevantă şi mai la obiect propunere de structură de conținuturi (cuprins) în conformitate cu natura
conflictelor pentru care se face oferta (participativă); 35 de puncte;
b. cea mai clară / precisă descriere a metodologiei de elaborare a ghidului: 30 de puncte;
c. cel mai precis, tehnic, realist şi implementabil design de atelier de pilotare: 30 de puncte;
d. prețul cel mai mic: 5 puncte.
Cerința ca valoarea ofertei să fie exprimată în Lei româneşti (RON)
Vă rugăm ca valoarea ofertei dumneavoastră să fie exprimată în RON.
În caz contrar oferta dumneavoastră va fi declarată neconformă.
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Mentiunea că Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul.
1. Mentionăm că, în conformitate cu Referatul de necesitate și nota privind determinarea valorii estimate, suma
maximă pe care Achizitorul o poate plăti pe ora de lucru, justificată prin deviz, este de 66.15 lei
(şasezecişişaseleişicincisprezecebani), iar numarul maxim de ore estimate este de 200.
2. Mentionăm că Ofertantul care va fi selectat în urma evaluării ofertelor se va supune aceloraşi reguli de verificare
şi audit ca şi Achizitorul.
Documentația de atribuire conține specificațiile tehnice ale produselor, serviciilor şi /sau ale lucrărilor pentru
care trebuie realizată achiziția.
CAIET DE SARCINI
Se vor realiza servicii prestate de autor, CPV 92312210‐6 pentru un ghid prevazut a se pilota într‐un program atelier
de 12 ore/ghid:
“Ghid de abordare şi rezolvare a conflictelor de natura participativă”, cu realizare independenta şi pilotare in
program de 12 ore cu 30 de participanți, fie în Iasi fie in Cluj;
Autorul se va documenta, va selecta şi va studia bibliografie (orientativ: minim 20 de titluri); autorul va elabora si
propune studii de caz, exercitii de comunicare si jocuri de rol, posibile interviuri, toate acestea elaborate într‐un
ghid de 50 de pagini, Times New Roman, corp 12. minim 2900 caractere cu spatii/pagina. Total minim 145.000 de
semne cu spatii per ghid;
Opera va fi elaborata în Limba Română, însa bibliografia este de aşteptat sa fie cât mai bogată şi să cuprindă şi
autori străini.
La cele 50 de pagini de text autorul poate adauga schite, imagini scheme, planse, lucrate fie de el, fie citate ca fiind
ale altor autori.
Opera de autor va fi elaborată în conformitate cu ghidul împotriva plagiatului, aşa cum este el publicat pe site‐ul
Universității Babeş – Bolyai la link‐ul: http://polito.ubbcluj.ro/scoaladoctorala/?page_id=214 , iar citarile se vor face
in conformitate cu normele recomandate de Academia Romana, vezi linkul
http://csubb.ro/Ghidul_Studentului_din_UBB.pdf la pag 31‐33.
Termeni de referință
Ghidul va avea în vedere al doilea obiectiv al proiectului:
Fortificarea capacității ONG‐urilor de a aborda diverse tipologii de conflicte (legate de încalcarea sau lipsa unor
drepturi fundamentale sociale, civice, economice);
Prin elaborarea de ghiduri şi formarea a X număr de persoane în folosirea lor;
In tipuri de conflicte având natură predominant PARTICIPATIVĂ: îndoctrinarea si bigotismul social / politic /
naționalist sau religios, negarea posibilităților de participare ca şi cetateni la formularea politicilor publice şi luarea
deciziilor/ impunerea unui climat de teroare şi frică, etc., etc.
În vederea dezvoltării abilitaților de a aborda specific şi adecvat conflictele în funcție de natura lor, de a schimba
mentalitatea şi de a oferi posibilitatea unei rezoluții relaționate cu/la declanşatorii (triggers) conflictului;
Autorul trebuie să țină cont în acelaşi timp ca, aşa cum spune proiectul, toate categoriile de grup țintă de mai sus
au nevoie:
‐ să sporească în cunoaşterea tipologiilor şi dinamicii conflictului în actuala conjunctură social politică;
‐ să îşi însuşească noi tehnici de abordare a conflictelor;
‐ să îşi dezvolte capacitatea de sinergie cu alți profesionişti în domeniul construirii pacii.
Activitatea de pilotare a ghidului se va face în cadrul unui eveniment de 12 ore de pilotare cu minim 30 de
persoane.
Contractul expertului autor va fi unul de drepturi de autor: Contract Cesiune Drepturi de Autor.
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Precizare:
Autorul işi va acoperi din onorariul primit toate cheltuielile de participare la sesiunea de pilotare a ghidului, adică:
transport, cazare, masă şi alte cheltuieli ocazionate de participarea la sesiunile de pilotare.
Drepturile nepatrimoniale de autor ramân intangibile, însă drepturile patrimoniale vor fi cesionate pe timpul
proiectului şi încă 18 luni de la încheierea proiectului, indiferent de numarul de expemplare şi editii, tipărite sau
digitale, necesare proiectului, în conformitate cu hotărârile echipei de proiect. Drepturile patrimoniale sunt cedate
18 luni de la terminarea proiectului în vederea asigurării sustenabilității proiectului.
Expertul autor va avea urmatoarele livrabile:
1. “Ghid de abordare si rezolvare a conflictelor de natura participativa”;
2. Design‐ul atelierului de pilotare a ghidului de abordare si rezolvare a conflictelor de natura participativa;
3. Pachetul de sliduri folosit in activitatea de pilotare a ghidului de abordare si rezolvare a conflictelor de natura
participativa;
Raportul atelierului de pilotare a ghidului de abordare si rezolvare a conflictelor de natura participativa;
Note:
1) Toate serviciile de autor si pilotare ghid, mai sus menționate, vor fi incluse în costul contractului.
2) Oferta va include toate cheltuielile aferente serviciilor de mai sus, cu specificarea prețului total in lei.
Profil:
Autorul trebuie sa dovedeasca experienta in rezolutia / transformarea conflictelor (participare la proiecte sau
autorizari / certificari in domeniu)
Constituie un avantaj certificarea ca Formator sau Formator de Formatori, intrucat pilotarea ghidurilor presupune
activitate specifica de formare de formatori, care la randul lor vor trebui sa formeze pe altii si sa multiplice
informatia.
Oferta tehnica va cuprinde:
1. Structura de continut a ghidului;
2. Propunere de metodologie de elaborare a ghidului;
3. Design de atelier de pilotare;
Oferta financiara:
Suma in lei.
Pilotarea ghidului va avea, probabil, urmatoarea desfasurare orara per activitati
Ora
Activitatea
Ziua 1
15:00 ‐ 16:30
Sesiune de pilotare
16:30 ‐ 17:00
Pauza de cafea
17:00 ‐ 18:30
Sesiune de pilotare
Ziua 2
09:00 ‐ 10:30
Sesiune de pilotare
10:30 ‐ 11:00
Pauza de cafea
11:00 ‐ 12:30
Sesiune de pilotare
12:30 – 14:30
Pauza
14:30 ‐ 16:00
Sesiune de pilotare
16:00 ‐ 16:30
Pauza de cafea
16:30 ‐ 18:00
Sesiune de pilotare
Ziua 3
09:00 ‐ 10:30
Sesiune de pilotare
10:30 ‐ 11:00
Pauza de cafea
11:00 ‐ 12:00
Sesiune de pilotare
Este posibil ca cele 12 ore de pilotare sa fie distribuite pe un orar de 2 zile de la orele 9:00 la orele 17:00 si solicitam
ofertantului flexibilitate.
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Va solicităm ca propunerea dumneavoastră să conțină oferta tehnică şi financiară, exprimată în Lei româneşti
(RON)., cu mentionarea TVA daca este cazul.
Mulțumim!
N.B.
Prezenta documentație mai conține:
I. Modelul de Contract ce se va încheia între Beneficiar şi Cesionar
II. Declarația privind neîncadrarea în situații prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006
III. Model Oferta tehnico – financiară
IV. Declarație privind Conflictul de Interese
V. Model de raportare pentru atelierele pilot
VI. Model de deviz

I. Contract de Cesiune de Drepturi de Autor
Nr. .................................
Art. 1 Părțile contractante
Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania – AIDRom, cu sediul principal în, Bucureşti, Strada Halmeu, nr 12,
Sector 2, Romania, Tel: +4.021.210.46.87 / Fax: +4.021.210.72.55, cod fiscal 5197532, cont nr. IBAN RON: RO47
BACX 0000 0030 0467 7000, deschis la Banca Unicredit Țiriac – Sucursala Unirea, Bucureşti reprezentată legal prin
Secretar Executiv Cristian Peter Teodorescu, în calitate de BENEFICIAR
Şi
Dl. Dna., ...................................... , domiciliat în ........................., Str. ............................. având C.I. seria ........ nr.
.........................eiberat de ........................ la data de ........................, cod numeric personal ..............................,
având contul IBAN nr. ......................, deschis la .............., Sucursala ....................., în calitate de CESIONAR
au convenit să încheie prezentul contract de drepturi de autor cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2 Obiectul contractului
(1) Autorul cedează Beneficiarului dreptul de a reproduce şi a difuza opera realizată în cadrul proiectului „I4P
România – Pregătirea Rețelei ”Infrastructuri pentru Pace ROMÂNIA” finanțat prin Fondul ONG în România,
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014”, proiect contractat cu numarul RO
2104_5.1_47, încheiat între Fundația pentru Dezvoltarea Societătii Civile şi Asociația Ecumenică a Bisericilor din
România – AIDRom, opera rezultată în urma documentării, a cercetării unei bibliografii şi a elaborării unui număr de
minim 50 pagini (maxim 52 de pagini) pentru realizarea unui Ghid de abordare si rezolvare a conflictelor de natura
participativă.
(2) Cesiunea este neexclusivă, in conformitate cu Art. 39 (5) din Legea 8/1996 cu modificarile si completarile
ulterioare, cu precizarea ca Cesionarul agreeaza ca pe timpul proiectului si timp de 18 luni de la data incheierii
proiectului, sa nu se foloseasca de clauza de cesiune neexclusiva ci să o suspende in favoare beneficiarului acestui
contract şi a proiectului mai sus mentionat.
(3) Opera de mai sus este originală, iar autorul si referentii de specialitate poartă întreaga răspundere pentru
conținutul operei. Lucrarea de autor va fi elaborata in conformitate cu ghidul impotriva plagiatului asa cum este el
publicat pe site‐ul Universitatii Babas – Bolyai la link‐ul: http://polito.ubbcluj.ro/scoaladoctorala/?page_id=214 cu
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citari ce se vor face in conformitate cu normele recomandate de Academia Romana, vezi linkul
http://csubb.ro/Ghidul_Studentului_din_UBB.pdf la pag. 31‐33.

(4) CESIONARUL declară prin prezenta că este autorul operei care constituie subiectul acestui contract şi că opera
sa nu aduce în niciun fel atingere drepturilor de autor ale terților şi garantează pe BENEFICIAR împotriva oricăror
tulburări în exercitarea drepturilor patrimoniale transmise, tulburări ivite din fapta sa sau din fapta terților.
Art. 3 Durata cesiunii dreptului de autor şi termene
(1) Cesiunea drepturilor partrimoniale de autor se va face cu respectarea integrala a Art. 16 din Legea 8/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare care precizează ca ”Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a
autoriza traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum şi orice altă transformare a operei sale prin care se
obține o operă derivată. Prin realizarea de opere derivate, în sensul prezentei legi, se înțelege traducerea,
publicarea în culegeri, adaptarea, precum şi orice altă transformare a unei opere preexistente, dacă aceasta
constituie creație intelectuală”.
(2) Drepturile nepatrimoniale ramân integral ale autorului cu toate elementele şi aspectele juridice care decurg din
acestea, conform cu legislația în vigoare.
(3) Conform Art. 39 (2) din Legea 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precizăm că cesiunea
patrimonială se face doar pentru teritoriul României şi doar pentru limba Română.
(4) Conform Art. 41 (1) din Legea 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precizăm că modalitatea de
utilzare este: publicarea pe suport hârtie, electronic sau orice alt suport media ori online, iar numărul de editii sau
exemplare este nelimitat pe perioada cesiunii, in functie de resursele achizitorului. Exemplarele vor fi distribuite
gratuit pe perioada de derulare a proiectului şi contra cost pentru sustainabilitate, pe perioada de 18 luni de la
terminarea proiectului, către beneficiarii primari sau secundari ai proiectului, în contextul caruia se încheie
prezentul contract sau către publicul interesat.
(5) Cesiunea dreptului de a reproduce şi difuza operele de mai sus se face pe perioada proiectului plus 18 luni
socotite de la data încheierii proiectului pentru care s‐a încheiat prezentul contract.
(6) Autorul se obligă să predea beneficiarului următoarele livrabile:
1. “Ghid de abordare şi rezolvare a conflictelor de natură participativă”, la data de 1 Februarie 2016
2. Design‐ul atelierului de pilotare a ghidului de abordare şi rezolvare a conflictelor de natură participativă, la data
de 5 Februarie 2016
3. Pachetul de sliduri folosite în activitate de pilotare a ghidului de abordare şi rezolvare a conflictelor de natură
participativa, la data de 1 Februarie 2016
4. Raportul atelierului de pilotare a ghidului de abordare si rezolvare a conflictelor de natură participativa 1 Martie
2016
(7) Predarea operei de la Art. 3 (6) 1. se face într‐un număr de 1 (un) exemplar în formă electronică, 50 de pagini,
Times New Roman, cu diacritice, corp 12, minim 2900 caractere cu spatii/pagina. Total 145.000 de semne per ghid,
la care se pot adauga grafice, schițe, ilustrații etc., în forma corespunzătoare utilizării.
(8) În cazul în care sunt solicitate şi realizate modificări ale operelor, conform Art. 4, termenul de predare nu poate
depăşi datele mentionate la punctul 2. Art. 3 (6).
Art. 4 Acceptarea operelor şi denunțarea unilaterală a contractului
(1) Operele de mai sus se consideră acceptate în termen de 5 zile de la data depunerii materialelor la beneficiar.
(2) În cazul în care beneficiarul apreciază drept necesară efectuarea unor modificări asupra operelor de mai sus
predate de autor, autorul se obligă să le efectueze şi să le predea modificate în termen de 3 zile de la solicitarea
modificării.
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(3) Daca autorul nu va tine permanent legatura cu beneficiarul pentru verificarea pe parcurs a operei si, la
termenele agreate, va depune o opera (livrabilele) ce va fi considerată nepublicabilă chiar şi după efectuarea
modificărilor pe care le‐a efectuat autorul, beneficiarul poate denunța contractul comunicând în scris autorului, în
cel mult 5 zile de la expirarea termenului respectiv hotărârea luată, şi pe scurt, motivele care au determinat‐o. În
acest caz autorul nu va primi decat 10% din remunerația stabilită conform Art. 5 din prezentul contract.
(4) În cazul în care, opera nu corespunde calitativ (nu poate fi salvată prin intermediul unor modificări), beneficiarul
are dreptul, de asemenea, să denunțe contractul, comunicând în scris motivele acestei hotărâri în termenul
prevăzut la alineatul 3 al prezentului articol.

Art. 5 Remunerația autorului (prețul contractului)
(1) Remunerația pe care beneficiarul se obligă să o plătească autorului este de ............ brut, platibilă în lei la cursul
BNR din ziua efectuări plății . Beneficiarul va vira la bugetul de stat taxele si impozitele aferente, conform legislatiei
in vigoare.
(2) Plata se va face în lei, în contul bancar al autorului.
Art. 6 Drepturile şi obligațiile părților
(1) Autorul cesionar se obligă:
a) să respecte indicațiile date de beneficiar prin Referenții de Specialitate;
b) să efectueze, fără o remunerație suplimentară, corectura finală a operei;
c) să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract;
(2) Beneficiarul operelor de mai sus se obligă:
a) să plătească autorului suma stabilită, în condițiile prezentului contract;
b) sa rețină şi să vireze impozitul stabilit de lege la termenele şi în condițiile legii.
(3) Adminstrarea Contractului
a) Clientul numeşte în calitate de Referenți de Specialitate pe 1 ........................, 2. ..................... 3. ........................,
(functie de necesitatile teoretice si practice ale tematicii). Referentii au sarcina de a da indrumare si lamuriri
autorului şi de a superviza conținuturile elaborate de autor, pentru ca ghidul sa fie un autentic instrument de
construire a pacii.
b) Autorul este de acord ca numele Referenților de Specialitate să apară alaturi de numele autorului, pe coperta 1,
iar numele proiectului în cadrul căruia a fost elaborat şi al finanțatorului sa apară pe coperta 4, pe timpul şi după
terminarea cesiunii drepturilor de autor, în toate edițiile de limbă Română şi în toate traducerile. Autorul se obligă
personal să aibă grijă de implementarea acestor obligații, asumandu‐si raspunderi de daune materiale si morale
daca nu respecta prezenta clauza.
Art. 7 Clauza penală
(1) În cazul în care beneficiarul nu efectuează, plata remunerației autorului, se obligă să plătească acestuia o
penalitate de 0,01% pe zi de întârziere.
(2) În cazul în care Autorul nu predă operele de mai sus integral, la data termenului de predare a materialului, data
convenita în Art. 3 al prezentului contract, se obligă să plătească beneficiarului o penalitate de 0,01% din prețul
contractului pe zi de întârziere.
(3) Nerespectarea de catre autor a prevederilor Art. 6 (3) obligă pe autor la daune morale care pot fi hotarâte intre
părți, în cadrul unui proces de mediere sau în instanțele de judecată competente.
Art. 8 Forța majoră
(1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă
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neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, aşa cum
este definită de lege.
(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 2 (două) zile de la
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
(3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să‐şi notifice
încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune‐interese.
Art. 9 Notificări
(1) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul / adresa prevăzut(ă) în partea introductivă a prezentului contract.
(2) Notificarea se va face pe cale poştală, şi va fi transmisă prin orice mijloace care pot confirma primirea, aceasta
considerându‐se primită de destinatar la data menționată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
(3) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul
uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.
Art. 10 Încetarea contractului
(1) Prezentul contract încetează de plin drept, pentru oricare dintre părți, fără a mai fi necesară intervenția unei
instanțe judecătoreşti:
‐
în termen de 3 zile de la data emiterii de beneficiar a unei notificării prin care i s‐a adus la cunoştință
Cesionarului că nu şi‐a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce‐i revin.
(2) Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea
contractului.
(3) In primele doua saptamani de la semnarea contractului Cesionarul poate renunta la contract, cu justificari
rezonabile si întemeiate, printr‐o notificare scrisă adresată beneficiarului şi înregistrată la sediul acestuia.
Art. 11 Soluționarea litigiilor
(1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor (autorul si
managerul de proiect).
(2) În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile vor apela la un Birou de Mediator.
Daca litigiul nu se va putea stinge pe calea Medierii, părțile se pot adresa instanțelor judecătoreşti competente.
Art. 12 Clauze finale
(1) Modificarea prezentului contract se face prin act adițional încheiat între părțile contractante.
(2) Prezentul contract reprezintă voința părților şi înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară
încheierii lui şi se completează cu prevederile legii.
(3) Prezentul contract s‐a încheiat în trei (3) exemplare.
BENEFICIAR,
Asociatia Ecumenica a
Bisericilor din Romania ‐ AIDRom
Secretar Executiv
Cristian Peter Teodorescu

AUTOR,
.............................
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II. DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181
din Ordonanța de urgenta a guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul ...................................................................................... domiciliat ..........................................................,
CI ..........................CNP ........................................................................................................................................
în calitate de ofertant la procedura pentru achiziționarea serviciilor de servicii prestate de autor de ghid, CPV
92312210‐6 de catre Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania – AIDRom pentru proiectul „I4P România –
Pregătirea Rețelei ”Infrastructuri pentru Pace ROMÂNIA”.
declar pe proprie răspundere că:
a) în ultimii 2 ani, mi‐am indeplinit corespunzator obligatiile contractuale, neexistand situatii care au produs sau ar
putea sa produca, din motive imputabile mie, grave prejudicii beneficiarilor;
b) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătoreşti, pentru o faptă
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
c) oferta mea nu prezintă informații false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că contractantul
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispun.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislației penale privind falsul în declarații.
Data completării .....................
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcție)
______________________
______________________________________________________________________________________________
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III. Model Oferta tehnico ‐ financiară
Către,
Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania – AIDRom pentru proiectul cu titlul „I4P România – Pregătirea
Rețelei ”Infrastructuri pentru Pace ROMÂNIA” ,
În atenția Domnului Brînzea Mihail – Manager proiect,
Examinând documentația pentru ofertanți cu nr. 2 din 26.06.2015, aferentă achiziției de servicii prestate de
autor/autori de ghid, CPV 92312210‐6, organizată în cadrul proiectului ” „I4P România – Pregătirea Rețelei
”Infrastructuri pentru Pace ROMÂNIA”, ”, cu numarul RO 2104_5.1_47, finanțat prin Fondul ONG în România,
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014”, subsemnatul ………………..……………,
…………………………….. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele
cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile pentru suma totală bruta de:
A. Oferta financiară

Modelul A

Numar de ore necesar pentru
efectuarea activitatii

Activitatea ............................
Activitatea .............................
TOTAL

Suma bruta in lei pe ora

X Lei

Total ............................................………………………............................................ (suma în litere si în cifre, precum si
moneda ofertei), plătibilă după recepția serviciilor, conform detalierii tehnico‐financiare de mai jos:
Oferta tehnică
1. Structura de continut a ghidului:
Model:
Titlu Capitol
Titluri subcapitole
Titluri subcapitole
Titluri subcapitole

................................

Idei principale
Idei principale
Idei principale

.............................

Metode concrete si
mijloace teoretice sau cu
aplicabilitate practica
pentru sustinerea
continuturilor propuse
..................................
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2. Propunere de metodologie de elaborare a ghidului:
Trebuie să distingă tipuri de conținut, orientarea acestora, metode de abordare relevantă si eficientă pentru fiecare
tip de conținut, precum şi modul în care se asigură calitatea conținutului.
Tipul de conținut

Orientarea continutului

Metoda/e

Asigurarea calității

3. Design de atelier de pilotare;
Obiective de
referință / de
învățare

Conținutul sesiunii

Metode de formare

Mijloace de instruire
şi materiale de
învățare

Criterii de evaluare

Mă angajez ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestez serviciile în condițiile
menționate în documentația pentru ofertanți și conform detalierii din această ofertă. Deasemenea, mă angajez ca
la solicitarea beneficiarului, în funcție de achiziția pentru organizarea evenimentului „Atelier pentru pilotarea
ghidului” sa fiu disponibil pentru efectuarea activitatilor de pilotare în luna în luna Februarie / Martie 2016.
Mă angajez să mențin aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ………………….. zile, respectiv până la data de
……………………….. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.
Înțeleg că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data, ………………………

Ofertant:
Nume si Prenume: .................................................................……………………………………
Adresa: ................................................................................……………………………………….
Date contact: tel./fax …………………………….., e‐mail: ………………………..............................

Semnătura: ……………………………..............................
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IV. DECLARATIE
Privind Conflictul de Interese
Subsemnatul(a) ......................, in calitate de contractant la procedura de achizitie in
cadrul Contractului cu numarul RO 2104_5.1.47, pentru proiectul cu titlul „I4P România
– Pregătirea Rețelei ”Infrastructuri pentru Pace ROMÂNIA” finanţat prin Fondul ONG în
România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014, pentru
atribuirea contractului de Servicii prestate de autor/ avand ca obiect servicii autori de
ghid, CPV 92312210-6, procedura organizata de Asociatia Ecumenica a Bisericillor din
Romania – AIDRom, Strada Halmeu 12, Bucuresti, Sector 2, declar pe propria
raspundere ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. nr.34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare:
- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie si/sau nu am actionari
ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv
sau nu ma aflu in relatii comerciale, cu persoanele ce detin funcţii în Consiliul de
Administraţie în Asociaţia Ecumenică a Bisericillor din Romania – AIDRom.
Deasemenea, nu mă aflu în situaţia definită de Art. 13, 14, 15 din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011
Data completării
.......................
Autor
_________________

(semnatură)
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V. MODEL DE RAPORTARE PENTRU ATELIERELE PILOT
Data de desfasurare:
Locatia:
Numar de participanti:
Pregatirea Atelierului de pilotare
Grupul tinta
Consideratii generale
Specificitati
Obiective:
Consideratii generale
Indeplinirea obiectivelor
Dificultati in atingerea obiectivelor (daca au existat)
Desfăşurarea atelierului de pilotare:
Activitatile desfasurate
Rezultatele activitatilor
Resurse
Evaluarea atelierului de pilotare:
Datele oferite de chestionarele de evaluare.
Rezultatele chestionarelor completate de participanti.
Concluzii şi recomandări:
Data completarii
Nume
Functie

Autor, coordonator al activitatilor de pilotare

Semnatura
Data
APROBAT DE:
Mihail Brinzea
Nume
Functie

Manager proiect

Semnatura
Data
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VI. MODEL DE DEVIZ
Deviz de activitati si lucrari
Activitatea
Zile de pregatire cu activitati
specifice
Documentare și elaborare ghid
Sesiuni de pilotare
Sesiunea 1
Sesiunea 2
Sesiunea 3
Sesiunea 4
Sesiunea 5
Sesiunea 6
Sesiunea 7
Sesiunea 8
TOTAL ORE PRESTATE
TOTAL SUMA SOLICITATA
CONTRACT
Autor
Semnatura

CF

Descrierea lucrarilor

Data

……………………………………………........... (cifre litere si moneda)

Data

LIVRABILE PREDATE / PRIMITE

Intocmit de Autor
…………………………………………………

Nr. de ore

Data

Nr.
pagini

De

Aprobat de Manager de proiect
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