
 

 
 

 

 

 

 

Anunț privind achiziția serviciilor de formare profesională 

Curs calificare pentru ocupația de macaragiu grupa C 

 

Ca parte a Documentației de atribuire pentru achiziția sectorială a serviciilor de formare profesională 

cuprinse în Anexa 2 a Legii 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, acest document va 

constitui referință pentru Ofertanți în legătură cu: 

i. modul în trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde 

cerințelor din prezentul Anunț privind achiziția serviciilor de formare derulate conform procedurii 

proprii pentru serviciile cuprinse în Anexa 2 a Legii 99/2016 

ii. modul în care trebuie întocmite și structurate Propunerea Tehnică și cea Financiară, 

documentele însoțitoare ofertei și condiile în care o ofertă poate fi respinsă 

iii. detaliile procedurale privind garanţiile solicitate, termenele procedurale ce trebuie respectate 

criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

 

I.1. Denumire și adrese  

Denumire oficială: SPEEH HIDROELECTRICA SA CIF: RO 13267213 

Adresă: Strada: Mihalache Ion, nr. 15-17 

Localitatea: București Cod NUTS:RO321 Cod poștal: 011171 Țara: România 

Punct(e) de contact daniela.neagu@hidroelectrica.ro  Telefon:  

E-mail: daniela.neagu@hidroelectrica.ro Fax:  

Adresa web a sediului principal al autorității/entității contractante(URL): www.hidroelectrica.ro  

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro, www.hidroelectrica.ro  

 

I.2. Achiziție comună 

Contractul implica o achiziție comună:  NU 

Contractul este atribuit de un organism central de achiziție: NU 

 

I.3. Comunicare 

Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru 

acces direct, nerestricționat, complet și gratuit la (URL):  

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub 

www.hidroelectrica.ro  

Informații suplimentare pot fi obținute de la:  adresa menționata mai sus 

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie 

depuse la adresele de e-mail:  

Daniela.neagu@hidroelectrica.ro 

 

 

I.4. Tipul autorității contractante 

Societatea administrata în prezent in sistem dualist. 

 

I.5. Activitate principală 

Producerea de energie electrică 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
II.1  Obiectul achiziției  

II.1.1 Titlul achiziției Curs calificare pentru ocupația de macaragiu grupa C 

II.1.2 Codul Proiectului 13267213/2022/2669 

II.1.3 Codul 

CPV 

CPV Principal: 80530000-8 servicii de formare profesională 

CPV secundar (daca este cazul) – nu este cazul 

II.1.4 Tipul contractului/achiziției Contract sectorial de prestări servicii cuprinse în Anexa 2 

II.1.5 Descrierea succintă a 

achiziției 

Curs calificare pentru ocupația de macaragiu grupa C, 

conform descrierii din caietul de sarcini nr. 93960/17.08.2022 

anexată prezentei documentații. 

II.1.6 Valoarea estimată 161.095 lei fără TVA 

II.1.7 Împărțire pe loturi Nu este cazul 

http://www.e-licitatie.ro/
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
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II.1.8 Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut 

II.1.9 Descrierea contractului: 

Natura, cantitatea seviciilor sau 

mențiuni privind nevoile EC. 

 

Se dorește atribuirea unui contract de servicii de formare 

profesională pentru desfășurarea unui curs de calificare 

pentru ocupația de macaragiu grupa C constând în 720 de ore 

în total (teorie și practică) pentru un număr de 101 salariați 

Hidroelectrica SA. 

II.1.10 Durata contractului 12 luni 

II.1.11 Locul de executare București 

II.1.12 Ajustarea prețului 

contractului 

Nu este cazul, prețul unitar ofertat (per persoană) rămâne 

ferm pe toată durata contractului. 

II.1.13 Informații suplimentare: - Serviciile se vor desfășura conform celor specificate în 

caietul de sarcini 93960/17.08.2022 anexat prezentei 

documentații. 

- Facturile furnizate vor fi emise și completate în 

conformitate cu legislația română în vigoare: în baza art. II 

din Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, 

funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind 

factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în 

România, începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii 

economici stabiliţi în România conform art. 266 alin. (2) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, au obligaţia, în relaţia B2G, 

definită conform art. 2 alin. (1) lit. m) din OUG nr. 

120/2021, să emită facturi electronice şi să le transmită 

prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-

Factura. Astfel, furnizorul va completa la 

emiterea/incarcarea facturilor utilizand Spatiul Privat 

Virtual  următoarele:  în campul „Referinta contractului 

(BT-12)” numarul si data contractului Hidroelectrica SA sub 

forma: „1234567890/ZZ-LL-AAAA”. 

- Orice solicitare de clarificări va fi transmisă folosind 

adresele de e-mail menționate la capitolul I.3 Comunicare. 

- Ofertele vor fi întocmite conform caietului de sarcini, 

formularelor anexate prezentei documentații precum și 

celor specificate la cap. III.5 Informații privind ofertarea 

 



SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1  Situația personala a candidatului sau ofertantului 

Cerința 1 

Ofertanții nu trebuie să se regăsească în 

situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din 

Legea nr. 99/2016. Participantii la procedura vor 

declara pe propria raspundere ca nu se afla in 

niciuna din situatiile de excludere prevazute la 

articolele mentionate anterior. 

Modalitatea de îndeplinire: 

Ofertanții vor transmite odată cu oferta 

Formularul nr.1 asumat de către reprezentantul 

legal (administrator) al ofertantului sau 

împuternicitul legal al acestuia (daca este cazul, 

se vor atașa împuternicirile). 

 

Cerința 2 

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții 

nu trebuie să se regăsească în situațiile 

prevăzute la art. 73 din Legea Nr.99/2016. 

Participantii la procedura vor declara pe propria 

raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile 

prevazute la acest articol. 

Modalitatea de îndeplinire: 

Ofertanții vor transmite odată cu oferta 

Formularul nr.2 asumat de către reprezentantul 

legal (administrator) al ofertantului sau 

împuternicitul legal al acestuia (daca este cazul, 

se vor atașa împuternicirile). 

 

 

III.2  Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Cerinta nr.1 

Operatorii economici care depun ofertă 

trebuie să dovedească o formă de înregistrare 

în condițiile legii din țara rezidentă, din care să 

reiasă că operatorul economic este legal 

constituit, că nu se află în niciuna din situațiile 

de anulare a constituirii, precum și faptul că 

are capacitatea profesională de a realiza 

activitățile ce fac obiectul contractului de 

achiziție sectorială 

Modalitatea de îndeplinire: 

Se va transmite odată cu oferta Certificatul 

ONRC. Acesta va conține informatii reale și 

valide la momentul prezentării acestuia, din 

care să rezulte cel putin informații legate de 

structura acționarilor, reprezentantilor legali, 

domeniul de activitate principal/ secundar, 

codurile CAEN aferente acestora.  Obiectul 

contractului trebuie să aibă corespondent în 

codul CAEN din certificat. 

Cerința 2: 

Operatorii economici care depun oferta trebuie 

sa dovedeasca detinerea Avizului (Autorizației) 

ISCIR 

 

Modalitatea de îndeplinire: 

Se va prezenta odată cu oferta Avizul ISCIR.  

În cazul în care avizul/autorizația are valabilitate 

pentru mai puțin de 12 luni de la momentul 

prezentării acesteia în cadrul ofertei, se va 

solicita prezentarea unei declarații pe proprie 

răspundere din care să rezulte că, în cazul în care 

pe parcursul derulării contractului, autorizația  

expiră, operatorul economic se obligă  să-și 

prelungească avizul/autorizația sau va obține un 

nou aviz.  

 

 



 
 

III.3  Capacitatea tehnică și profesională – experiență similară 

Calificările educaţionale şi profesionale ale 

personalului propus 
Modalitatea de îndeplinire: 

Ofertanții vor transmite pentru lectorii propusi 
următoarele documente: 
- atestatul de formator/ certificat de 

absolvire a cursului de formator 
- atestat/ certificat ISCIR  

 

III.4  Termene Procedurale: 

Etapa 1 Initiere   Transmitere anunț privind achiziție pentru postare pe internet Hidroelectrica, 

prin e-mail și postare anunț în secțiunea Anunțuri publicitare din SEAP. 

Etapa 2 Derulare 

 

Stabilirea termenului de depunere a ofertelor – maxim 3 zile de la publicare   

Etapa 3 Finalizare Evaluarea ofertelor,stabilirea ofertei castigatoare și transmiterea comuncărilor 

privind rezultatul procedurii. 

 

 

III.5  Informații privind ofertarea 

Limbile în care pot fi depuse ofertele Limba Română 

Perioada minima pe parcursul căreia 

ofertantul trebuie să își mențină 

oferta 

Minim 2 luni 

Condiții de deschidere a Ofertelor Orice ofertă depusă după data și ora limită de depunere 

specificată în anunț, nu va fi luată în considerare. Aceasta va 

fi respinsă și încadrată ca fiind neconformă conform art 228, 

alin (5) din Legea 99/2016 cu modificările și completările 

ulterioare. 

Modul de prezentare a Ofertei Ofertele vor fi transmise la adresa de email: 

daniela.neagu@hidroelectrica.ro 

Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:  

1. Formularul 1 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 

la art 177-180 din Legea 99/2016 

2. Formularul 2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 

la art 73 din Legea 99/2016 

3. Formularul 3 privind partea/părțile din propunerea 

tehnică   financiară și documente conexe care au caracter 

confidențial: Dacă este cazul se va completa formularul  3 

privind partea/părțile din propunerea tehnică și 

documente conexe care au caracter confidențial. 

Confidențialitatea va fi justificată prin documente/dovezi 

elocvente. 

mailto:daniela.neagu@hidroelectrica.ro


4. Certificat ONRC 

5. Autorizația/ Avizul ISCIR al operatorului economic 

6. Pentru lectorul propus se vor prezenta Atestatul de 

formator și certificat/atesta ISCIR  

7. Propunerea tehnică și propunerea financiară 

8. Daca este cazul, împuternicire privind autorizarea în 

calitatea de semnatar al documentelor (inclusiv a 

contractului daca este necesar) prezentei proceduri 

emisă de către reprezentantul legal al ofertantului 

(administrator) 

Modul de prezentare a Propunerii 

Tehnice 

Propunerea tehnică va trata în scris fiecare capitol si/sau 

activitate din caietului de sarcini.  

Modul de prezentare a Propunerii 

Financiare 

Propunerea financiară se va prezenta în lei fără TVA. Dacă 

este cazul se va completa formularul 3 privind partea/părțile 

din propunerea financiară și documente conexe care au 

caracter confidențial. Confidențialitatea va fi justificată prin 

documente/ dovezi elocvente. 

Situații ce determină respingerea 

Ofertei 

Oferta poate fi considerată inacceptabilă în următoarele 

situații: 

 Oferta și documentele care o însoțesc nu sunt 

semnate cu semnătură electronică/olograf de către 

reprezentatul legal/persoana împuternicită 

 Ofertantul nu îndeplinește unul sau mai multe dintre 

criteriile stabilite în Documentația de atribuire 

 Ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor 

aritmetice din Oferta sa 

 constituie o alternativă la prevederile Caietului de 

sarcini, alternativa care nu poate fi luată în 

considerare deoarece în Anunțul de participare nu 

este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii 

unor oferte alternative; 

 prețul, fără TVA, inclus în Propunerea Financiară 

depășește valoarea estimată comunicată prin 

Anunțul de participare 

Oferta poate fi considerată neconformă în următoarele 

situații: 

 nu respectă cerințele prezentate în documentele 

achiziției; 

 prezintă indicii de înțelegeri anticoncurențiale sau 

corupție; 

 în cazul în care Ofertantul nu prezintă comisiei de 



 
 

evaluare informațiile și/sau documentele solicitate 

sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul 

scăzut al prețului sau al costurilor propuse; 

 nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului 

de sarcini 

 Oferta este depusă nu a respectat data-limită 

stabilită pentru depunerea Ofertelor 

Oferta poate fi considerată neadecvată dacă este lipsită de 

relevanță fată de obiectul contractului/acordului-cadru, 

neputând în mod evident satisface, fără modificări 

substanțiale, necesitățile și cerințele Autorității Contractante 

indicate în documentele achiziției. 

 

 

ÎNTOCMIT, 
Alexandra-Daniela NEAGU 
Responsabil procedură 
Ing. Serviciul Contracte, Dep.Procurement 
 
 
Daniela PUȚINELU 
Specialist RU, Serviciul Dezvoltare Personal 
 


