
 

 

Dep. Procurement Nr.55798.4 /22.06.2021 

 

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DE  

“Servicii de formare profesionala- perfecționare pentru ocupația „ARHIVAR” 

  

- cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2). 

 

1. Entitatea contractanta Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentralae „Hidroelectrica 

SA”, cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion Mihalache, nr.15 – 17, sector 1, va invita sa participati atribuirea 

contractului sectorial de servicii avand ca obiect “ Servicii de formare profesionala - perfecționare pentru 

ocupația „ARHIVAR” . (Servicii de formare profesionala -Rev.2). conform Specificatii tehnice nr. 

47902/27.04.2021 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura simplificata proprie  

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ( formulare, model contract, specificatii tehnice)   poate fi obtinuta prin solicitarea dvs 

la adresa de e-mail: carmen.brebu@hidroelectrica.ro 

Accesand www.hidroelectrica.ro, la sectiunea : Informatii de interes public, exista si sectiunea – CLARIFICARI, unde vor 

fi postate toate raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici,  inainte de deschiderea ofertelor. 

3. Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit: surse proprii. 

4. Oferta depusa de candidat trebuie sa cuprinda: 

a. - Formulare eligibilitate; 

- Ofertantul trebuie să aibă prevăzută în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare, activităţi de formare profesională 

(cod CAEN 8559 “Alte forme de învăţământ”); 

- Prestatorul (persoană juridică) trebuie să îndeplinească următoarele: 

o să fie un  centru de instruire  acreditat  de Autoritatea Națională de Calificări; 

o să deruleze cursul de instruire cu formatori experți în arhivare fizică și management al documentelor, cadre 

didactice universitare cu experienta temeinică în predare în domeniu arhivistic, specialiști în domeniu care au 

competenţe şi experienţă în arhivistică. 

o să asigure condițiile necesare pentru buna desfășurare a cursului de instruire,  clasa dotata cu infrastructura 

necesara si acces permanent la desktop/ laptop cu software preinstalat, videoproiector, flipchart iar in varianta de 

cursuri online se va asigura organizarea, vizualizarea,  înregistrarea cursurilor și vor fi comunicate  instructiunile de 

acces la platforma. 

o să pună la dispozitia cursanților suportul de curs și alte materiale necesare. 

Cursurile vor fi organizate în timpul săptamanii, de luni până joi intre orele 8:00 – 16:30, vineri 8:00- 14:00.  

Va respecta ORDINUL nr.1.228 din 3 iulie 2020 privind ”masurile de prevenire a raspandirii infecției cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de catre cei care organizeaza cursuri de perfecționare, formare, 

instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri 

europene, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, 

ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic”. 

b. Propunere tehnica- in conformitate cu cerintele din specificatiile tehnice nr. 47902/27.04.2021 

- Propunerea tehnică se va întocmi conform caracteristicilor tehnice mentionate în caietul de sarcini, 
în limba romană, într-o maniera organizata, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permita 
identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile tehnice. 
- Propunerea tehnică va contine:  

 o prezentare a obiectivelor cursului ;  

 structura cursului ;  

 continutul modulelor de curs;  
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c. Propunere financiara; 

- pretul va fi /participant si pe total (5 persoane),  fara TVA 

Taxa curs: valoare unitara/cursant si valoare totala pentru 1 cursant (valorile includ materiale de curs precum si orice 

alte cheltuieli generate de desfasurarea cursului, examenului, de ridicare a atestatului )-Hidroelectrica nu va plati 

niciun alt cost suplimentar. 

 

5. Limba de redactare a ofertei: limba romana; 

6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei; 

7. Pretul ofertei va fi exprimat in lei fara TVA;  

8. Ajustarea pretului contractului: pretul este ferm, nu se ajusteaza; 

9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut; 

10. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 27/09/2021, ora: 12:00, la adresa de e-mail: 

carmen.brebu@hidroelectrica.ro. 

11. Valoarea estimata a contractului: 6.333,33 lei fara TVA . Durata contract: 1-12 luni  

12. Solicitarile privind Specificatiile tehnice, modelele formulare, draft contract le transmiteti la Serviciul Contracte – 

Departament Procurement prin e-mail: carmen.brebu@hidroelectrica.ro  
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