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Nr.înreg. 857 din 14.03.2022
APROBAT,

DIRECTOR EXECUTIV 
PANCU EUGEN

CAIET DE SARCINI
Pentru atribuirea contractului de prestări servicii „Formarea profesională initiala a politistilor
locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice in domeniul circulatiei rutiere din cadrul

Politiei Locale a Municipiului Piatra Neamt”

I. INFORMATII GENERALE

1.  AUTORITATEA CONTRACTANTA -  POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI  PIATRA
NEAMT,  cu  sediul  in  Piatra  Neamt,  Aleea  Viforului,  nr.14,  Bl.D1,  Jud.Neamt,  tel.0233/231300,
fax.0233/231300,  codul  fiscal  28333897,  cont  IBAN  nr.RO18TREZ24A610304710102X  deschis  la
Trezoreria Piatra Neamt, reprezentata legal prin domnul Pancu Eugen - Director Executiv

 2. DENUMIRE ACHIZITIE – „Formarea profesională initiala a politistilor locali cu atributii in 
domeniul ordinii si linistii publice in domeniul circulatiei rutiere din cadrul Politiei Locale a 
Municipiului Piatra Neamt”

3. TIPUL ANUNTULUI – Achizitie directa

4. Anuntul implica : Un contract de achizitii publice

 5. Tipul contractului : Furnizare

 6. Cod  CPV : 80530000-8 Servicii de formare profesională  (Rev.2))
 7.GENERALITĂȚI:
     Prezentul caiet  de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din documentaţia de
atribuire  în  vederea  participării  la  procedura  de  achiziţie  pentru  prestarea  serviciilor  de  pregătire
profesională şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant  propunerea  tehnico-financiară,  în  condiţiile  în  care  criteriul  de  selecție  este  îndeplinirea
cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini.
8.OBIECTUL CONTRACTULUI:
      Scopul atribuirii contractului de prestări servicii de formare profesională initiala a politistilor locali
constituie  asigurarea,  în  conformitate  cu  dispozițiile  legale,  a  cadrului  general  necesar  derulării
procesului  de  îmbunătățire  continuă  a  pregătirii  profesionale,  abilităților  și  competențelor  necesare
exercitării prerogativelor de politist local, în vederea dezvoltării unor servicii publice stabile din punct
de vedere profesionist, transparente, eficiente și împarțiale, servicii desfășurate în interesul cetățenilor
precum și al instituției.
9.CERINȚELE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE PRESTATORUL SERVICIILOR DE
INSTRUIRE SUNT:
CANTITATIVE:Politia Locala Piatra Neamt  doreste sa achizitioneze servicii  de formare, pentru 5
persoane in perioada aprilie 2022-iulie 2022 avand in vedere dispozitiile art. 18 din Legea Legea politiei
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locale nr. 155/2010, ale art. 11 alin (1) din Regulamentul cadru de organizare si functionare  a politiei
locale, a Ordinului  Ministerului Afacerilor Interne nr. 191/2021 privind formarea initiala in anul 2022 a
politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere.
Organizarea de cursuri de formare cu următoarele domenii/tematici:
Denumire  domeniu  :  Politie  locala-  atributii  in  domemeniul  ordinii  si  linistii  publce  si  domeniul
Circulatiei Rutiere
CALITATIVE:  Cunoașterea  de  către  cursanți,  la  absolvirea  sesiunilor  de  formare,  a  elementelor
teoretice de bază și deprinderea abilităților practice privind domeniile mai sus menționate. 

Este de dorit ca programele de formare să conțină, pe lângă elementele strict legate de profesie,
și elemente care să le dezvolte participanților anumite tipuri de competențe și abilități, cum ar fi: lucrul
în echipă, comunicare, respectiv: stadiile necesare în dezvoltarea unei echipe de lucru; dezvoltarea unor
relații  interpersonale  pozitive;  cum  să  comunice  asertiv;  delegarea  și  asumarea  de  competențe  și
responsabilități.

Ofertanții trebuie să facă dovada, la momentul depunerii ofertei, că au programe de specializare
și de perfecționare conform cerințelor solicitate conform Ordinului  Ministerului Afacerilor Interne nr.
191/2021 privind formarea initiala in anul 2022.
10.PREZENTAREA CURSURILOR:

Programul de formare va avea o perioadă  de desfășurare de la 04.04.2022 pana la 07.07.2022  și
se va realiza prin participarea politistilor locali în funcție de promovarea concursului de recrutare pentru
ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante. 
Aspecte organizatorice:

Pe parcursul perioadei de perfecționare, activitățile se vor realiza (ca recomandare) în intervalul
orar 9.00 - 16.00, cu o oră pentru pauza de prânz și două pauze de cafea de 15 minute. Programele de
formare vor avea loc, în locațiile puse la dispoziție de către Prestator. Nu se admite ca sălile pentru
organizarea cursurilor de instruire să fie situate la subsol, în spații fără aerisire sau clădiri care prezintă
stare avansată de degradare. 
          Sesiunile  de  pregătire  vor  cuprinde  obligatoriu  tematicile  menționate  în  suporturile  de
cursuri.Programele de formare se vor realiza de la data semnării contractului de prestări servicii până la
data de 01.07.2022.
11.CERINȚE ȘI INFORMAȚII PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE:

Participarea  la  programele  de  formare  profesională  a  personalului  se  finanțează  din  bugetul
propriu, respectiv din sumele special prevăzute în acest scop.

Programele de formare vor fi  organizate  și  desfășurate  de către  prestator  în conformitate  cu
domeniile și tematicile precizate anterior. 

Modalitățile  de  realizare  a  formării  profesionale  a  personalului  sunt  programe  de  formare
organizate  și  desfășurate  de  către  furnizorii  de  formare  profesională  și  finalizate,  după  evaluarea
competențelor cursanților, cu certificat de absolvire.

Achiziționarea  serviciilor  de formare  trebuie  să  se  facă cu respectarea  dispozițiilor  legale  în
vigoare  în  domeniul  atribuirii  contractelor  de  achiziție  publică,  conform  Legii  nr.98/2016  privind
achizițiile publice.
Oferta tehnică va cuprinde: 

- descrierea furnizorului;
- informații  privind  experiența  firmei;  rezultatele  obținute  în  urma  unor  programe

similare;
- dotarea  cu  echipamente  specifice,  alte  facilități,  care  demonstrează  capacitatea

furnizorului de formare de a livra serviciile propuse;
- personalul de specialitate propriu;
- formatorii propuși pentru susținerea cursurilor;
- programa de pregătire  care  să  prezinte  tematicile  si  competentele  ce  le  vor  dobandi

cursantii la finalul cursului.

Pentru  buna desfășurare  a  activităților,  prestatorul  va  asigura  și  tot  personalul  administrativ
necesar. Toate costurile aferente resurselor umane utilizate de prestator pentru îndeplinirea contractului
vor fi incluse în tariful de curs.
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Prestatorul va asigura sălile de curs și dotările  minime pentru îndeplinirea corespunzătoare a
contractului, cu următoarele echipamente:
- Laptop/PC;
- Multifuncțională;
- Video-proiector;
- Ecran-proiecție;
- Flipchart.

Prestatorul trebuie să asigure elaborarea în limba română a materialelor, multiplicarea acestora și
distribuirea lor la sesiunile de formare menționate în grila programelor de formare. Pentru toate cursurile
prevăzute în contract, toate materialele de formare vor fi înmânate participanților în format electronic
(CD, memory-stick).
După finalizarea  modulului  de  instruire  se  realizează  testarea  participanților,  derularea  procedurilor
necesare pentru certificarea acestora, înmânarea certificatelor.
Prețul ofertat în grila programelor de formare rămâne ferm pe toată durata de executare a contractului.
Prețul va fi plătit de către Achizitor numai pentru cursurile de formare profesională comandate în baza
unei fise de inscriere vizata de către conducătorul instituției, la care angajații săi au participat efectiv. 

Responsabilitatea privind respectarea normelor de protecția muncii revine prestatorului, care  va
nominaliza  o  persoana  responsabilă  și  va  fi  direct  răspunzător  de  respectarea  normelor  generale  și
specifice de protecția muncii și P.S.I..
12.COMPETENȚA FORMATORILOR:
- Studii de specialitate, experiență în domeniu și în procesul de formare a adulților;
- Pentru formatori se vor anexa copii ale actelor de studii relevante pentru program și copie după
contractul de colaborare cu formatorii propusi in oferta ferma a prestatorului ;
- Predarea se va face cu ajutorul echipamentelor și mijloacelor didactice moderne.
13.OFERTA FINANCIARĂ:
Pachetul de servicii de formare initiala  a politistilor locali, va include costurile pentru activitatea de
formare profesională (tariful de curs);
Prețul total ofertat nu va include alte tipuri de costuri decât cele menționate mai sus. Orice alte cheltuieli
ocazionate de livrarea serviciilor nu fac obiectul ofertei.
Prețul va fi exprimat în lei.

14.DURATA CONTRACTULUI:
Perioada estimată de derulare a cursurilor de formare este programată de la data încheierii contractului
până la data de 01.07.2022, în funcție de creditele bugetare existente.
15.PRECIZĂRI FINALE:
Neîndeplinirea  integrală  a  cerințelor  din  prezentul  caiet  de  sarcini  conduce  la  declararea  ofertei  ca
neconformă și respingerea ei;
16. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractantă atribuie acordul – cadru, aplicând criteriul de atribuire „preţul cel mai
scăzut”.
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NOTA:
          
       1.   Ofertantii vor elabora oferta tehnico-financiara, in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini,  care  se  va  transmite  separat  la  adresa  autoritatii  contractante  sau  pe  adresa  de  e-mail:
politialocalapiatraneamt@gmail.com
         Data limita  de depunere a ofertelor  si de transmitere a documentelor  sus mentionate catre
autoritatea contractanta este 01.04.2022, ora1200- data limita de depunere a ofertelor.

           Prețul contractului este ferm și fix, exprimat în lei, pe toată durata contractului. Prețul include orice
cheltuieli, taxe, impozite datorate/suportate de Prestator în legătură cu prestarea serviciilor și orice servicii
suplimentare  cuprinse  în  caietul  de  sarcini  sau  în  oferta  tehnică;  în  consecință,  Prestatorul  nu  este
îndreptățit să solicite rambursarea niciunei cheltuieli în plus față de prețul stipulat în contract.

          Dupa data limita de ofertare, autoritatea contractanta va proceda la evaluarea ofertelor, respectiv
va analiza continutul ofertelor tehnico-financiare detaliate transmise autoritatii contractante.
         In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita
reofertarea in  vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de
reofertare vor depune noua propunere financiara .
      
     

                                                                                                                  Intocmit,   
                                                                               Comp. Contabilitate,Achizitii Publice si   Logistica      
                                                                                                 IACOBOAIEA  VALENTINA
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