
                                                                                                                               
 

 

Nr. 05/10/1 din 10.05.2021 
 
 

ANUNȚ PUBLICITAR  
Achiziție Servicii de Consiliere și orientare profesională 

 
                                               
În vederea atribuirii contractului de achiziție de servicii, având ca obiect: Servicii de Consiliere și 
orientare profesională, în cadrul proiectului ”Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul 
turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, cod proiect: 130627, autoritatea 
contractantă, Asociația GAL Lider Bistrița Năsăud, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. În cazul 
în care sunteți interesați de contractul mai sus menționat asteptăm oferta Dumneavoastră. 

AUTORITATEA CONTRACTANTA:  Asociația GAL Lider Bistrița Năsăud 

ADRESA: 
- sediu GAL: loc. Ilva Mica, str. Principala, nr. 825, jud. Bistrița-Năsăud 
- sediu proiect: Mun. Cluj-Napoca, str. Victor Papilian, nr. 6A, jud. Cluj 

Tel/Fax: 0727301144 

E-mail: contact@galbn.ro 

Persoana de contact: Fazakas Delia Cristina 

Denumire contract: Servicii de Consiliere și orientare profesională  

Coduri CPV:     79634000-7 - Servicii de orientare profesionala 

Tip anunt: Achizitie directa 

Tip contract: SERVICII 

Valoare estimată, fără TVA: 105450,00 lei, fara TVA. 

Descriere contract: Contractul prevede prestarea de servicii de consiliere și orientare profesională 
pentru 185 de elevi din grupul țintă, care vor participa la stagii de practică în cadrul proiectului 
”Consiliere profesionala si stagii de practica in domeniul turismului si alimentatiei pentru elevii din 
regiunea Nord-Vest”, cod proiect: 130627.  

Activitatea de orientare si consiliere va fi desfasurata prin organizarea de sesiuni de workshop de grup, 
activitatile urmand a fi desfasurate la locatii care vor fi stabilite in implementare, in functie de localitatea 
de provenienta a elevilor. Consilierul de orientare profesionala va avea in vedere asigurarea de sesiuni 
de workshop pentru grupe de cate aproximativ 6-7 elevi, urmand a fi organizate minimum 15 workshop-
uri de grup in fiecare an de scolarizare, respectiv un total de minimum 30 de sesiuni pe toata perioada 
de implementare a proiectului, astfel incat toti cei 185 de elevi sa beneficieze de aceste servicii. 



                                                                                                                               
 

 

Activitatea va presupune parcurgerea unor etape de prezentare de grup, aplicarea de teste individuale 
si de sustinere a unor discutii interactive legate de recomandari din domeniul orientarii si consilierii 
profesionale. Activitatea se va centraliza si raporta de catre expertul firmei contractate prin intocmirea 
unor dosare individuale pentru fiecare elev implicat, care vor completa listele de prezenta si agendele 
de discutii parcurse. Sesiunile vor dura cate 2 ore, expertul urmand sa comunice rezultatele evaluarilor 
individuale elevilor participanti. Astfel, pe tot parcursul proiectului, pe durata celor 4 semestre de 
scolarizare, in cadrul a 15 luni de activitate vor fi sustinute minimum 60 de ore de activitate de tip 
workshop de orientare si consiliere profesionala. 

Mentionăm faptul că proiectul se derulează în perioada august 2020 - august 2022, în regiunea de 
dezvoltare Nord-Vest. 

Conditii referitoare la contract: Conform conditiilor contractuale asumate de ofertant 

Conditii participare:  

- Pretul se oferteaza pentru toate serviciile de orientare și consigliere profesională, in lei, fara TVA. 
- Oferta prezentata de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în descrierea de mai 

sus a contractului. 
- Participantul la procedură trebuie să prezinte cel puțin un expert-cheie. 

Documentele care însoțesc oferta: 

- Deviz financiar 
- Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa că operatorul economic este legal 

constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are 
capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. 

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Pretul 
ofertei este ferm in lei si nu se actualizeaza. 

Oferta va fi transmisă în format electronic la adresa de email: contact@galbn.ro sau în format printat la 
adresa As. GAL Lider Bistrița-Năsăud din localitatea Ilva Mică, str Principală, nr. 825, jud. Bistrița-Năsăud, 
sau la adresa sediului proiectului din Cluj-Napoca, str. Victor Papilian, nr. 6A, jud. Cluj. 

Data limită de depunere: Ofertantii care doresc sa depuna oferte, vor transmite oferta lor pana la data 
de 14.05.2021, ora 10.00. 

Informatii suplimentare privind documentatia de atribuire se pot solicita prin e-mail: contact@galbn.ro 
sau prin telefon: 0727301144, pana la data limita de depunere a ofertelor. 

 
ASOCIAȚIA GAL LIDER BISTRIȚA-NĂSĂUD 
Manger proiect, FAZAKAS DELIA-CRISTINA 
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