
CONSULTARE  PIAȚĂ 

 

 

 

Obiect consultare: Determinarea valorii estimate a achiziṭiei de servicii instruire (curs 

Managementul calității în administrația publică, curs Management public și leadership, curs 

Planificare strategică) în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului 

Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001". 

 

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

80521000-2 Servicii privind programele de formare 

80532000-2 Servicii de formare în management 

80530000-8 Servicii de formare profesională 

80570000-0 Servicii de perfecționare personală 

 

 

Descriere consultare:  

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția de servicii instruire (curs 

Managementul calității în administrația publică, curs Management public și leadership, curs 

Planificare strategică) în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului 

Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001". 

Această activitate presupune realizarea unor servicii de instruire  la care vor participa 110 persoane 

din cadrul instituției, astfel: 

1. Curs Managementul calității în administrația publică pentru 65 persoane care se va derula pe 

parcursul a 3 sesiuni a câte 3 zile fiecare, cu participarea a 21-23 persoane/sesiune; 

2. Curs Management public și leadership pentru 25 persoane care se va derula pe parcursul a 2 

sesiuni a câte 5 zile fiecare, cu participarea a 10-15 persoane/sesiune; 

3. Curs Planificare strategică pentru 20 persoane care se va derula pe parcursul a 2 sesiuni a câte 

5 zile fiecare, cu participarea a 10 persoane/sesiune. 

 

Serviciul va consta în activitatea de formare, inclusiv evaluarea/testarea cursanților iar la finalizarea 

instruirii, participanților li se vor emite certificate de participare.  

Cursurile se vor desfășura în municipiul Constanţa, într-o locație pusă la dispoziție de către prestator, 

acesta va asigura toate materialele, echipamentele necesare pentru în vederea desfășurării activității 

precum și asigurarea unei pauze de cafea care va cuprinde: băutură rece și caldă (apă plată, apă 

minerală, cafea, cea, etc), produse de patiserie dulce și sărată, fursecuri. 

 

Preţul serviciilor va fi prezentat la valoarea totală.  

Valoarea totală va fi însoțită de o anexă care va cuprinde valoarea defalcată pe fiecare curs, respectiv 

taxa (tariful)/cursant exprimat în lei. 

În taxa (tariful)/cursant, operatorul economic va include toate cheltuielile ocazionate de organizarea, 

derularea, finalizarea cursurilor. 

 

Dată limită transmitere propuneri: 17.12.2018 

 

Dată limită consultare: 18.12.2018 

 

Modalitate de desfășurare:  Orice persoanǎ interesatǎ are posibilitatea de a transmite oferte de preţ 

în vederea determinării valorii estimate la adresa de e-mail: madalina.arsene@primaria-

constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, Bd-ul Tomis nr.51, camera 25B, parter. 
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