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DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI 

PENTRU 
ACHIZITIA FURNIZARE LICENTA PACHET TESTE EVALUARE 

PSIHOLOGICA COMPUTERIZATA 

 

Achizitor Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 
Titlu Proiectului Centre„PICAS”- Puncte de Informare, Consiliere si 

Asistenta Specializata pentru somerii si persoanele 
in cautarea unui loc de munca din sectorul de 
constructii” 

ID proiect POSDRU 57868 
Denumirea contractului de 
achizitie 

Contract de furnizare licenta pachet de teste 
evaluare psihologica computerizata 

Calitatea achizitorului Beneficiar al proiectului 

Obiectul contractului de 
achizitie 

Furnizare teste evaluare psihologica computerizata 

Cod CPV 33156000-8 Material de testare psihologica 

JA15-3 Cu licenta 
 

1. INFORMATII GENERALE 

1.1. Achizitor 
Denumire: Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 
Adresa: str. Justinian, nr. 11A, Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti, Romania 

Persoana de contact: 

Ilie Simion 

Sergiu Olteanu 

Telefon: 0212123762 

 

E-Mail:simion.ilie@cmc.org.ro 

 
Fax: 0212123761 

Adresa de internet: www.cmc.org.ro 
 

1.2. Termenul limita de depunere a ofertelor: 31.01.2012, ora 14.00 
1.3.  Adresa unde se depun ofertele: la sediul achizitorului din str. Justinian, nr. 11A, 
Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 
 

2.1. Denumire contract de 
achizitie publica 

Contract de furnizare licenta pachet de teste evaluare 
psihologica computerizata 
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2.2. Obiectul contractului de 
achizitii publice 

Obiectul contractului este format din furnizare de licenta 
pentru teste evaluare psihologica computerizata 

2.3. Locul de livrare  a 
produselor 

Sediu achizitorului 

2.4. Durata contractului de 
achizitie publica 

Contractul se incheie pe o perioada de 20 luni 
calendaristice 

2.5. Estimarea valorii 
contractului 

Valoarea estimată a achizitiei este de 8.050 lei, fara TVA, 
echivalentul a 1.845, 27 Euro la un curs de schimb de 
4,3625 lei/Euro. Evaluarea achizitiei a  fost realizata in 
conformitate cu regulile privind estimarea valorii contratelor 
de achizitie publica prevazut O.U.G. 34/2006. 

2.6. Finantarea achizitiei Fondurile pentru prestarea serviciilor respective sunt 
asigurate prin cofinantare din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013. 

 
3.  CRITERII MINIME DE CALIFICARE SI SELECTIE 
 

3.1. Situatia personala a 
candidatului/ ofertantului 
 
 

Declaratie privind eligibilitatea conform Anexei nr. 3. 
Declaraţie privind neincadrarea în prevederile art.181 OUG 
34/2006 conform Anexei nr. 4. 
Declaratia privind evitarea conflictului de interese – Anexa 
nr. 5 si 6 - completata, semnata de reprezentantul legal si 
stampilata 

3.2. Capacitatea de exercitare 
a activitatii profesionale 
 
 

Dovada faptului ca persoana fizica autorizata sau societatea 
are dreptul de a comercializa produsele ce face obiectul 
achizitiei (certificat constatator ORC, statut, sau orice act 
justificativ). 

 
4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 
 

Pretul cel mai scazut. Oferta declarata castigatoare va fi oferta depusă care are pretul cel mai 
scăzut 
 
5. PREZENTAREA OFERTEI 
 

5.1. Limba de redactare a 
ofertei  

romana  

5.2. Moneda in care este 
exprimat pretul contractului 

Lei 

5.3. Perioada de valabilitate a 
ofertei 

60 zile de la depunerea ofertei 
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5.4. Modul de prezentare a 
propunerii tehnice sI 
propunerii financiare 

Oferta se depune într-un plic netransparent, marcat 
corespunzător insotita de „Scrisoarea de înaintare” (Anexa 
nr. 1). Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea si adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi 
deschisa, în cazul în care oferta respectivă este declarata 
intarziata.  
 
Plicul depus trebuie să conţină 3 (trei) plicuri după cum 
urmează: 

- 1 plic cu documentele de calificare; 
- 1 plic cu propunerea tehnica; 
- 1 plic cu propunerea financiara 

Ofertantul are obligaţia de intocmire a acesteia astfel incat, in 
procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnica sa 
permita identificarea facila a corespondenţei cu specificatiile 
tehnice minime din caietul de sarcini. Propunerea tehnica 
trebuie sa fie semnata si stampilata pe propria raspundere, 
pe fiecare pagina, de către ofertant sau de catre o persoana 
imputernicita legal de catre acesta. 

Prezentarea propunerii financiare trebuie sa permita 
identificarea facila a corespondenţei cu specificatiile tehnice 
minime din caietul de sarcini. Oferta trebuie sa fie semnata si 
stampilată pe propria raspundere, pe fiecare pagina, de către 
ofertant sau de catre o persoană împuternicită legal de către 
acesta (a se completa ANEXA nr. 2). 

5.5. Termenul de plata Plata se va face numai prin transfer bancar, OP sau internet 
banking, pe baza de factura emisa de catre 
furnizor/prestator, in termen de maxim 60 zile lucratoare de 
la primirea facturii si semnarea procesului verbal de receptie 
a serviciilor . 

5.6. Modificarea si retragerea 
ofertelor 

În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificari in 
oferta deja depusa, acesta are obligaţia de a asigura 
primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre 
autoritatea contractanta pana la data limita de depunere a 
ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, pe plicul 
exterior se va marca, în mod obligatoriu, inscripţia 
„MODIFICĂRI”. Dacă plicul nu este marcat corespunzator, 
autoritatea contractantă nu isi asuma nici o responsabilitate 
pentru ratacirea ofertei. 

5.7. Termenul de executie a 
contractului 

Pachetul cu teste, inclusiv licenta va fi livrat in termen de 
maxim 7 zile de la semnarea contractului. 
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5.8. Clarificari privind 
documentatia/ofertele 
depuse 

In caz ca se doreste obtinerea de clarificari suplimentare 
referitoare la prezenta procedura, potentialii ofertanti vor 
adresa cereri scrise catre achizitor, folosind datele de 
contact mentionate in prezenta documentatie si in invitatia de 
a depune oferte de pret. Achizitorul va raspunde acestor 
cereri prin afisare pe site-ul propriu a raspunsului, astfel incat 
sa fie disponibil pentru toti potentialii ofertanti, fara a indica 
sursa intrebarii. Se va raspunde solicitarilor de clarificari 
primite pana cu 1 zi inainte de termenul limita de depunere a 
ofertelor. Raspunsul la solicitarile de clarificari se va afisa in 
maxim 1 zi de la data primirii solicitarii de clarificari. 
 
In cazul in care o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut 
sau alte neclaritati, achizitorul poate solicita clarificari in 
acest sens. 
 
Ofertantul va trebui sa raspunda la orice solicitari de 
clarificari adresate de achizitor in termenul mentionat in 
solicitarea de clarificari. Omisiunea de a raspunde in 
intervalul solicitat unei cereri de clarificari sau omisiunea de 
a raspunde complet vor duce la respingerea ofertei 
respective. 

5.9. Modalitati de contestare 
a deciziei achiziitorului 

Orice ofertant care a depus oferta, precum si orice potential 
ofertant care doreste sa depuna oferta, poate contesta 
prevederile prezentei documentatii, precum si modul de 
evaluare a ofertelor si de selectare a ofertei castigatoare. 
Contestatia se depune in scris si va mentiona, urmatoarele: 
numele si adresa contestatorului, numele achizitorului, 
numele contractului de achizitie, obiectul contestatiei, 
motivarea in fapt si in drept a cererii, mijloacele de proba, 
semnatura persoanei imputernicite sa angajeze raspunderea 
contestatorului.  
 
Contestatia se depune cel tarziu in urmatoarele termene: 

- in cazul contestarii unor prevederi ale documentatiei 
pentru ofertanti sau a unor clarificari/modificari emise 
de achizitor –  in termen de maxim 6 zile de la 
publicarea documentatiei. 

- in cazul contestarii unor decizii privind evaluarea 
ofertelor sau selectarea ofertei castigatoare – in 
termen de maxim 6 zile de la data comunicarii 
rezultatului procedurii. 

 
Documentatia pentru ofertanti, precum si decizia de atribuie 
va putea fi atacata la organismele de solutionare a 
contestatiilor competente. 

Inainte de a va adresa organului de solutionare a 
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contestatiilor contestatorul are obligatia de a notifica 
achizitorul cu privire la incalcarea alegata si de a transmite o 
copie a contestatiei si achizitorului 

5.10. Clauze contractuale 
obligatorii, inclusiv conditii 
de actualizare / modificare a 
pretului contractului de 
achizitie 

Modelul de contract care va fi semnat dupa selectarea ofertei 
castigatoare este atasat prezentei documentatii. Nu vor fi 
acceptate modificari ale acestui document dupa 
comunicarea rezultatului procedurii, altele decat cele 
referitoare la personalizarea acestuia cu datele din oferta 
declarata castigatoare.  
 
In cazul in care ofertatii doresc eliminarea sau modificarea 
anumitor clauze contractuale, sau introducerea unor clauze 
noi, vor solicita acest lucru prin clarificari sau in cadrul 
ofertei.  
 
Contractul de achizitie se va rezilia de drept fara formallitati 
prealabile si fara interventia vreunei instante de judecata 
si/sau organ cu atributii jurisdictionale, la data admiterii 
contestatiei depusa impotriva deciziei de atribuire a 
contractului de achizitie. 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta oricand 
contractual de achizitie, in cazul incalcarii grave a 
contractului, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului/prestatorului, fara nici o compensatie si punere in 
intarziere prealabila si fara interventia vreunei instante 
judectoaresti ori vreunui organ cu atributii jurisdictionale. 

Pretul contractului de achizitie este ferm si neajustabil pe 
toata durata contractului. 

Contractul de achizitie va contine datele de identificare ale 
partilor semnatare, obiectul, valoarea, durata contractului, 
conditii de reziliere, de receptie si punere in functiune, 
service, garantie etc. 

 
 
6. Descrierea obiectului contractului (Specificatiile tehnice) 

 
In cadru proiectului Centre„PICAS”- Puncte de Informare, Consiliere si Asistenta Specializata 
pentru somerii si persoanele in cautarea unui loc de munca din sectorul de constructii” este 
necesara achizitionarea de teste de evaluare psihologica computerizata in vederea 
implementarii in conditii satisfacatoare a subactivitati A IV.4.4 Consilierea psihologica a 
persoanelor afectate de pierderea locului de munca, precum si a subactivitatii A IV.4.5 
Simularea interviurilor de angajare. 
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Grupul țintă vizat de proiectul PICAS este compus din: 
 

• 90 persoane care au părăsit de timpuriu școala; 
• 390 persoane în căutarea unui loc de muncă; 
• 500 șomeri. 

 
Proiectul isi propune ca tinerii care au parasit timpuriu școala, precum și persoanele care nu au 
lucrat în construcții, dar care sunt in căutarea unui loc de muncă sa fie motivați și orientați către 
cursuri de calificare pentru meserii din domeniul construcțiilor, urmând ca apoi să fie plasați la 
companii de profil, oferindu-li-se,astfel o sansă în plus pentru inserția pe piața muncii. 
 
De asemenea si persoanele care au lucrat în construcții, dar și-au pierdut locul de muncă vor fi 
îndrumați in cadrul proiectului, fie pentru a-și găsi un post ce solicită competențe pe care deja 
le dețin, fie către efectuarea unor cursuri de calificare sau perfecționare în calificări solicitate pe 
piața muncii din sector. 
 
In vederea atingerii obiectivelor propuse în proiect este necesar realizarea unei evaluari 
psihologice. 

 
Prin evaluarea psihologica se urmareste determinarea nivelului calitatilor aptitudinal-
comportamentale necesare in raport cu specificatiile postului respectiv. In  urma evaluarii 
psihologice, se va putea identifica nivelul de competenta psihologica atins de subiect in functie 
de solicitarile specifice activitatii profesionale desfasurate, reliefand atat aspectele forte, cat si 
cele nevralgice, elaborandu-se astfel profilul psihologic. 
 
Evaluarea psihologica va presupune aplicarea unor teste psihologice creion-hartie, teste 
psihologice informatizate, alaturi de observatia comportamentului clientului pe parcursul testarii 
si un scurt interviu pentru obtinerea cat mai multor informatii. 
 
Aceste teste psihologice vor trebui sa fie conforme cu prevederile Colegiului Psihologilor din 
România, teste valide, adaptate şi etalonate pe populatia din Romania. In urma utilizarii 
acestor teste se va alcatui profilul candidatului  si un raport de potrivire cu postul dorit. 

 
Pachetul va cuprinde cel putin 40 de teste, pentru un grup de varstă de 16-60 de ani si va fi 
structurat pe evaluare psihologică individuală (A) şi evaluare şi selecţie de personal (B). 

 
A. Evaluare psihologică individuală  va trebui sa cuprinda: 
 

1. Teste de evaluare a abilităţilor cognitive  
1. Raţionament analitic; 
2. Transfer analogic  
3. Memoria de lucru; 
4. Inhibiţie cognitivă; 
5. Comutarea atenţiei; 
6. Interferenţă cognitivă şi MSD;  
7. Categorizare; 
8. Vocabular; 
9. Înţelegerea textelor; 
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10. Sintaxa (doar în format electronic); 
11. Raţionament matematic;\ 
12. Calcul matematic; 
13. Constanţa formei; 
14. Perceperea detaliilor; 
15. Analiză perceptuală complexă; 
16. Orientare spaţială; 
17. Imagini mintale – transformări; 
18. Generarea de imagini; 
19. Abilităţi funcţionăreşti; 
20. Timp de reacţie simplu; 
21. Timp de reacţie în alegeri; 
22. Timp de reacţie în accesarea memoriei; 
23. Capacitatea decizională; 
24. Capacitatea organizatorică; 

 
2. Inventare de personalitate  

 
1. Chestionarul de evaluare a autonomiei personale (AP); 
2. Chestionarul de  evaluare a optimismului (OPT); 
3. Chestionarul de personalitate cu 5 factori (CP5F); 
4. Chestionarul de personalitate (ZKPQ); 
5. Chestionarul de evaluare a suprafactorilor modelului Big Five (FFPI). 

 
3. Chestionar de evaluare a intereselor profesionale 

 
4. Teste de cunoştinţe (utilizatorul poate construi teste de cunoştinţe 

 
5. Teste de evaluare a emoţiilor   

 
1. Scalele Endler de evaluare multidimensională a anxietăţii (EMAS-S, EMAS-T, EMAS-

P, SAS-T, SAS-P) 
2. Profilul distresului emoţional (PDE- doar în format electronic) 
3. Chestionarul de acceptare necondiţionată a propriei persoane (USAQ- doar în format 

electronic) 
4. Scala de atitudini şi convingeri (ABS II – doar în format electronic) 
5. Chestionarul schemelor cognitive (YSQ –S3- doar în format electronic) 
6. Scala de atitudini disfuncţionale. Forma A (DAS. Forma A – doar în format electronic) 

 
B. Evaluarea şi selecţia de personal va trebui sa cuprinda: 
 

1 Instrumente de descriere şi modificare ale cerinţelor psihologice ale postului de 
muncă; 

2 Teste de evaluare a abilităţilor cognitive; 
3 Inventare de personalitate; 
4 Chestionare de evaluare a intereselor profesionale; 
5 Instrumente de potrivire post-persoană; 
6 Instrumente de ierarhizare persoană-persoană pentru un anumit post. 
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Pachetul va trebui sa permita aplicarea instrumentelor atat in varianta computerizata, cat si 
in varianta creion-hartie.  
 
Cotarea se va face automat de către programul informatic, iar rezultatele vor fi integrate într-
un raport de evaluare psihologică. De asemenea aplicatia va trebui sa poata realiza un 
raport privind potrivirea dintre client şi un anumit post. 
 
Toate testele vor trebui sa aiba validitate, fidelitate şi etalonare conform cerinţelor 
metodologice actuale si sunt acreditate de Colegiul Psihologilor din România pe perioada 
nedeterminata. 
 
Oferta va cuprinde suplimentar licenta (cheie hasp) pentru inca 3 calculatoare ale 
beneficiarului, precum si licenta de utilizare pentru inca 3 angajati ai beneficiarului.  
 
Furnizorul va asigura cursurile de instruire pentru angajatii beneficiarului care vor aplica 
pachetul de teste psihologice. Angajatii beneficiarului care vor participa la cursuri au licenta 
in psihologie si/sau psihopedagogie speciala si au calitatea de membru al Colegiului 
Psihologilor din Romania. 
 
Furnizorul va asigura in mod regulat upgrade-urile platformei şi asistenta tehnica pe intrega 
perioada de valabilitate a contractului. Contractul se va incheia pe o perioada de 20 de luni 
calendaristice. 
 

Data:17.01.2011 
 

Redactat si intocmit, 
Sergiu OLTEANU 
Expert achizitii publice 

 
Avizat,              Aprobat,  
Simion ILIE                             Romeo BOGDANOVICI 
Manager proiect                  Director General 

               Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 


