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CONSULTAREA PIEȚEI 
 
 
 

Obiect consultare: Determinarea valorii estimate a achiziţiei serviciului de instruire a personalului 
în vederea formării în domeniul anticorupţiei prin cursuri de formare privind etica şi integritatea.  
 
Cod CPV:     80511000-9 Servicii de formare a angajatilor 
                       80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională; 
 
Descriere consultare:  
Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze serviciul de instruire a 
personalului în vederea formării în domeniul anticorupţiei prin cursuri de formare privind 
etica şi integritatea, în cadrul proiectului ”Creșterea capacității administrative a Municipiului 

Constanța prin implementare de măsuri în domeniul anticorupţiei”. 
Serviciul constă în instruirea unui numar de 40 persoane, angajati ai Primăriei Municipiului  
Constanţa, 
Instruirea se va derula pe parcursul a 4 sesiuni/5 zile fiecare, cu participarea a 10 persoane/sesiune, 
care vor fi organizate în Muncipiul Constanţa.  
 
Furnizorul de formare va avea de îndeplinit următoarele:  
-   stabilirea conceptului cursului, a programei de curs, a planului de curs şi a materialelor didactice;  
- pregătirea organizatorică şi administrativă a cursurilor (inclusiv asigurarea sălii dotate 
corespunzator şi a unei pauze de lucru/zi);  
-   desfăşurarea sesiunilor de instruire,  
-   asigurarea unui formator, 
-   evaluarea/testarea participanţilor.  
-  va asigura suportul de curs, pe care vor fi inserate elementele obligatorii de identitate vizuală, în 
conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru POCA.  
 
Sesiunile de instruire vor conţine şi module privind:  
     • Dezvoltare durabilă - o secţiune cu privire la importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării 
durabile, problemele de mediu şi tema schimbărilor climatice;  
     • Egalitatea de şanse şi nediscriminarea şi egalitatea de gen - o secţiune de promovare a egalităţii 
de şanse între femei şi bărbaţi, a egalităţii de şanse pentru toţi, fără discriminare în funcţie de gen, 
rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.  
 
La finalizarea instruirii, participanţilor li se vor emite certificate de participare, care vor avea 
inserate elementele obligatorii de identitate vizuală, în conformitate cu prevederile Manualului 
de Identitate Vizuală pentru POCA. 
 



Ofertantul va prezenta: Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de 
instruire a personalului în vederea formării în domeniul anticorupţiei prin cursuri de formare privind 

etica şi integritatea, in valoare totala si detaliere a preţului estimat pe fiecare componentă în parte 
astfel: 

- închiriere sala  
- pauză de lucru pentru cursanti 
- mapă curs  
- 1 formator  

Valorile vor fi prezentate fără TVA, acesta fiind evidenţiat distinct. 
 
Data limită transmitere propuneri: 31.01.2019 
Data limită consultare: 01.02.2019 
 
Modalitate desfăşurare: Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice 

persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea 

determinării valorii estimate a achiziției serviciului de instruire a personalului în vederea formării în 

domeniul anticorupţiei prin cursuri de formare privind etica şi integritatea la adresa de mail 
programe@primaria-constanta.ro.  Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe 

www.e-licitație.ro. 
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