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Nr. 734/06.01.2022 

 
Invitație la ofertare 

 
„Servicii de expertiză de specialitate pentru funcționarea sustenabilă a întreprinderilor sociale” 

 
 

I. INFORMATII GENERALE 
 

Achizitor SC Euzone Consultancy Network SRL 
Sediu social: Bucuresti, str. Telita, nr. 8, Bl. 66A, Sc. 1, Et. 3, Apt 13, Sector 5 
E-mail: office@euzone.ro ;  
Web: www.euzone.ro   

Titlul proiectului POSDRU CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială 
ID proiect POSDRU ID 128122 
Calitatea Achizitorului  Solicitant 
Procedura aplicata Achiziție directă, având în vedere că valoarea estimată a viitorului contract de achiziții 

publice se află sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) din legea 98/2016, situație în care 
autoritatea contractantă are dreptul de a atribui acest contract prin achiziție directă, 
conform art. 43 alin. (1) din HG 395/2016, cu respectarea dispozițiilor art. 43 - 46 din 
HG 395/2016.  

CPV 79411000-8 Servicii de consultanță în management 
79411100-9 Servicii de consultanță în dezvoltarea societăților 
79311410-4 Servicii de evaluare a impactului economic 
79315000-5 Servicii de cercetare socială  

 

 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE  
 
II.1. Descriere   

 
II.1.a. Denumirea contractului de achizitie: Contract de servicii expertiză de specialitate pentru funcționarea 
sustenabilă a întreprinderilor sociale în cadrul proiectului „CRESC – Competențe antreprenoriale în economia 
socială”, ID 128122 
 

APROBAT, 
 

Reprezentant 
Euzone Consultancy Network srl 
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II.1.b. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate: Serviciile ce urmeaza a fi achizitionate reprezenta servicii de 
expertiză de specialitate pentru funcționarea sustenabilă a întreprinderilor sociale în cadrul proiectului „CRESC – 
Competențe antreprenoriale în economia socială”, ID 128122 
 
II.1.c. Caiet de Sarcini 
 

 

A. Informații generale privind proiectul în cadrul căruia se realizează achiziția 
Proiectul CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială (ID 128122) se implementează în 
perioada 16.10.2019 – 15.10.2022 la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud Muntenia. 
Până la finalul implementării proiectului se asigură sprijin pentru înființarea și dezvoltarea unui număr de 
21 de întreprinderi sociale (inclusiv întreprinderi sociale de inserție) prin intermediul cărora s-a asigurat 
înființarea unui număr total de 89 de locuri de muncă. 
Organizațiile implicate în parteneriat sunt reprezentate de SC Euzone Consultancy Network srl în calitate 
de lider de parteneriat și Consiliul Județean Neamț în calitate de partener. 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea contribuției la integrarea socială și 
economică a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin sprijinirea înființării a 21 de întreprinderi 
sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Est și Sud Muntenia. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

• OS1: încurajarea antreprenoriatului social/inițiativelor de economie socială (înființarea și 
dezvoltarea de IS/ISI) prin identificarea, consolidarea și dezvoltarea competențelor de 
antreprenoriat social prin cursuri de formare în antreprenoriat social certificate ANC pentru 105 
persoane din grupul țintă care intenționează să înființeze o întreprindere socială (IS/ISI), 
derularea de acțiuni de mentorat și sprijin direct pentru participanții la formare în vederea 
dezvoltării planurilor de afaceri, prin intermediul cărora să se asigure inclusiv integrarea activă 
a grupurilor vulnerabile pe piața muncii în județele din regiunile de dezvoltare NE, SE și 
S_Muntenia. 

• OS2: înființarea, dezvoltarea și asigurarea funcționării sustenabile a 21 de întreprinderi sociale 
(IS), inclusiv întreprinderi sociale de inserție (ISI) ce vor asigura un număr de 85 de noi locuri de 
muncă, din care cel puțin 30% (24 locuri de muncă) aparținând grupurilor vulnerabile rezidenți 
în regiunile de implementare a proiectului, prin activități de consiliere și mentorat ce vor 
consolida competențele antreprenoriale dobândite în cadrul programului de formare 
antreprenorială, prin realizarea și implementarea planurilor de afaceri ce vor fi selectate în 
vederea înființării și acordarea ajutorului de minimis. 

• OS3: identificarea și promovarea de bune practici reieșite din experiența acumulată la 
înființarea, constituirea și funcționarea propriu-zisă a IS/ISI, a elementelor sustenabile de 
dezvoltare și asigurare a funcționării întreprinderilor, prin activitatea de monitorizare a 
performanței, a interacțiunii generate între IS/ISI înființate în cadrul proiectului. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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B. Informații privind întreprinderile sociale înființate în cadrul proiectului 
Cele 21 de întreprinderi sociale au fost înființate în trimestrul IV al anului 2020 și au demarat pregătirea și 
derularea propriilor activități în perioada martie-aprilie 2021. Prima tranșă a subvenției, reprezentând 50% 
din valoarea aprobată a subvenției au primit-o în luna mai 2021. 
Toate cele 21 de întreprinderi sociale au obținut acreditarea de întreprindere socială de la agenția 
teritorială pentru ocuparea forței de muncă, conform reglementărilor aplicabile în vigoare. 
Informații generale privind întreprinderile sociale înființate în cadrul proiectului sunt cuprinse în tabelul de 
mai jos. 
 

NR. ÎS DOMENIU DE ACTIVITATE ÎS LOCAȚIE DERULARE 
ACTIVITATE ÎS 

NUMĂR LOCURI DE 
MUNCĂ ÎNFIINȚATE 

1 Cabinet stomatologic Argeș, Reg. Sud 
Muntenia 

5 

2 Fabricare mobila Neamț, Reg. Nord-Est 3 
3 Curățătorie ecologică Iași, Reg. Nord-Est 5 
4 Prevenție și tratare autism Neamț, Reg. Nord-Est 5 
5 Kinetoterapie  Suceava, Reg. Nord-Est 4 
6 Dezvoltare software Neamț, Reg. Nord-Est 5 
7 Publicitate și marketing digital Neamț, Reg. Nord-Est 3 
8 Coaching, recrutare, consiliere 

vocațională 
Argeș, Reg. Sud 
Muntenia 

5 

9 Servicii întreținere peisagistică Bacău, Reg. Nord-Est 5 
10 Servicii evenimente, sonorizare 

evenimente 
Neamț, Reg. Nord-Est 5 

11 Alimentație, foodtruck Prahova, Sud Muntenia 5 
12 Cafenea  Suceava, Reg. Nord-Est 5 
13 Fabricare pâine, patiserie Neamț, Reg. Nord-Est 5 
14 Ambalare miere Giurgiu, Reg. Sud 

Muntenia 
2 

15 Servicii formare profesională Galați, Reg. Sud-Est 5 
16 Fabricare mobilă Neamț, Reg. Nord-Est 4 
17 Service auto Argeș, Reg. Sud 

Muntenia 
4 
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18 Terapie recuperare autism Argeș, Reg. Sud 
Muntenia 

4 

19 Servicii educație fizică și sport Iași, Reg. Nord-Est 3 
20 Întreținere și reparații autovehicule Suceava, Reg. Nord-Est 2 
21 After-school, centru copii Tulcea, Reg. Sud-Est 5 

 
Informații detaliate pentru fiecare întreprindere socială în parte, inclusiv planurile de afaceri aprobate se 
vor furniza prestatorului după încheierea contractului de servicii și informații privind stadiul atins în 
funcționare și dezvoltare. 
De asemenea, achizitorul va pune la dispoziție prestatorului datele de contact necesare pentru fiecare 
reprezentant al fiecărei întreprinderi sociale înființate în proiect. 
 

C. Cerințe privind serviciile ce urmează a fi prestate 
În cadrul viitorului contract de achiziție se va furniza expertiză de specialitate pentru funcționarea 
sustenabilă a întreprinderilor sociale înființate în cadrul proiectului. Scopul principal al furnizării acestor 
servicii este de a se asigura funcționarea și dezvoltarea sustenabilă a ÎS după finalizarea perioadei de 
implementare a proiectului. 
În funcție de necesitățile concrete ale fiecărei întreprinderi sociale înființate în cadrul proiectului, expertiza 
de specialitate va acoperi domenii precum: continuarea dezvoltării misiunii sociale a ÎS după finalizarea 
perioadei de implementare a proiectului; dezvoltarea lanțului comercial al întreprinderii sociale (precum 
identificare, relaționare și management furnizori și clienți); definirea calitativă a produselor/serviciilor 
realizate de întreprinderea socială; tehnici de vânzare și negociere. 
Expertiza de specialitate va fi furnizată pe două niveluri: 

• La nivel general, cuprinzând domenii și tematici valabile pentru toate întreprinderile sociale 
înființate în proiect și pentru structurile de economie socială în ansamblu. 

• La nivel specific și particularizat, pentru fiecare întreprindere socială înființată în proiect în 
parte. 

De asemenea, expertiza de specialitate va fi furnizată: 

• pentru componenta de business, pentru dezvoltarea activității economice a întreprinderii 
sociale,  

și  

• pentru componenta socială, pentru dezvoltarea misiunii sociale a fiecărei întreprinderi 
sociale înființate prin proiect. 

Prestatorul își va dezvolta propria metodologie și propriile instrumente de lucru utilizate în realizarea 
activităților acestui contract și va include tehnici, metode și instrumente precum: chestionare / listă de 
întrebări aplicabile întreprinderilor sociale, interviu cu reprezentanții întreprinderilor sociale înființate în 
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proiect, analiza documentelor specifice fiecărei întreprinderi sociale în parte (plan de afaceri, rapoarte de 
progres pentru identificarea stadiului în dezvoltare și estimarea sustenabilității viitoare a întreprinderii 
sociale), analiză date / rapoarte disponibile la nivel național (și nu numai) privind dezvoltarea și 
funcționarea structurilor de economie socială.  
La finalizarea prestării serviciilor în cadrul acestui contract de achiziție, Prestatorul va transmite 
Achizitorului cel puțin următoarele: 

• Raport individual pentru fiecare întreprindere socială înființată în cadrul proiectului – 21 
rapoarte individuale. 

• 1 Raport general de expertiză privind toate întreprinderile sociale înființate în cadrul 
proiectului. 

• Alte materiale utilizate în cadrul prestării serviciilor, după caz (precum chestionar, ghid de 
interviu etc.). 

Structura raportului individual pentru fiecare ÎS va include cel puțin: 
• Analiza ideii de afacere care a stat la baza înființării ÎS. 

• Produsele / serviciile oferite de ÎS și integrarea în lanțul comercial. 

• Beneficiarii organizației și clienții acesteia. 

• Analiza misiunii sociale și corelarea acesteia cu activitatea economică a ÎS. 

• Recomandări pentru asigurarea unei funcționări optime și pentru dezvoltarea activității 
economice. 

• Recomandări pentru implementarea și dezvoltarea misiunii sociale a organizației. 

• Estimarea sustenabilității organizației. 

Structura raportului general de expertiză aplicabil pentru toate ÎS va include cel puțin: 

• Domeniile (inclusiv economice) în care s-au dezvoltat întreprinderile sociale, cele de la 
nivelul proiectului și la nivel general (național și nu numai). Se vor evidenția și recomanda 
domeniile de activitate identificate ca optime pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale, 
luând în considerare experiența ÎS înființate în proiect și alte ÎS. 

• Tipologii de misiuni sociale ale structurilor de economie socială. Se vor identifica și 
recomanda acțiuni concrete subsumate misiunii sociale a ÎS corelate cu diferitele domenii 
de activitate economică. 

• Prezentarea unui model de întreprindere socială cuprinzând informații privind înființarea și 
acreditarea ca întreprindere socială, modalități de funcționare și de dezvoltare etc. 

• Recomandări pentru asigurarea unei funcționări optime și pentru dezvoltarea activității 
economice. 

• Recomandări pentru implementarea și dezvoltarea misiunii sociale a întreprinderilor 
sociale. 
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• Recomandări privind acțiunile necesare pentru asigurarea sustenabilității întreprinderilor 
sociale. 

În cadrul prezentei achiziții, Prestatorul va asigura dezvoltarea materialelor/instrumentelor etc. necesare 
pentru furnizarea serviciilor, precum și costurile integrale pentru proprii experți pe care ii va implica. Toate 
costurile ocazionate de prestarea optimă a serviciilor, inclusiv eventuale costuri de transport, cazare, 
diurnă, imprimare materiale de lucru, rapoarte etc. vor fi asigurate de prestator și vor fi incluse în prețul 
ofertat. 
Derularea contractului de servicii se va realiza în limba română. În cazul în care se identifică, analizează și 
se includ în raportul final general de expertiză materiale în altă limbă, prestatorul va asigura traducerea 
acestora în limba română. Toate documentele contractului, inclusiv rapoartele individuale pentru fiecare 
întreprindere socială în parte și raportul final general de expertiză vor fi realizate în limba română. 
 

D. Perioada de execuție a contractului 
Perioada de execuție a contractului este de 3 luni de la data încheierii contractului de servicii. 
În situații justificate rezonabil, perioada de execuție a contractului poate fi prelungită cu maximum 1 lună, 
la solicitarea Prestatorului și cu acordul Achizitorului. 
 

E. Indicatori de performanță ai contractului de servicii și recepția serviciilor 
Rezultatele prezentei achiziții, reprezentând indicatori de performanță ai contractului, cuprind: 

1. 21 de rapoarte individuale pentru fiecare întreprindere socială în parte. 
2. 1 raport general de expertiză privind toate întreprinderile sociale înființate în cadrul proiectului. 
 

Recepția serviciilor se realizează cu respectarea elementelor cuprinse în prezenta documentație de 
achiziție, respectiv a clauzelor contractuale aferente.  
Recepția serviciilor în cadrul viitorului contract se va realiza după cum urmează: 

• Recepție parțială: se realizează la jumătatea perioadei de execuție a contractului. Documentele 
justificative pentru realizarea recepției parțiale pot fi reprezentate de 21 de rapoarte individuale 
pentru fiecare întreprindere socială în parte în variantă intermediară sau minimum 10 rapoarte 
individuale pentru întreprinderile sociale în variantă finală. Recepția parțială se realizează pe 
baza indicatorului 1 de performanță al contractului. 

• Recepție finală: se realizează la finalul perioadei de execuție a contractului. Documentele 
justificative pentru realizarea recepției parțiale vor fi reprezentate de documentele care atestă 
îndeplinirea integrală a indicatorilor 1 și 2 de performanță ai contractului. Recepția finală a 
contractului se va face după finalizarea tuturor activităților contractului și doar cu condiția 
atingerii tuturor valorilor indicatorilor de performanță ai contractului. 
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F. Modalitatea de realizare a plăților în cadrul contractului 
Plățile în cadrul viitorului contract de servicii se vor realiza după cum urmează: 

1. Tranșa I, în valoare de maximum 10% din valoarea totală a contractului, în termen de 10 zile de 
la încheierea contractului de servicii. 

2. Tranșa II, în valoare de maximum 40% din valoarea totală a contractului, în urma recepției 
parțiale a serviciilor. 

3. Tranșa III (finală), reprezentând diferența neachitată din valoarea totală a contractului, în urma 
recepției finale a serviciilor. 

 

G. Obligații și responsabilități cu privire la serviciile contractului 
Prestatorul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor obligații principale: 

• Prestatorul va desfășura activitățile în cadrul contractului conform cerințelor cuprinse în 
prezenta documentație de achiziție.  

• Prestatorul va utiliza pentru prestarea serviciilor doar persoane cu studii de nivel adecvat și 
experiență specifică relevantă. 

• Prestatorul va asigura condițiile tehnico-organizatorice, materiale si metodologice pentru 
derularea simultană a activităților impuse de necesitatea implementării optime și în timp a 
contractului. 

Achizitorul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor obligații principale:  

• Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului datele de contact disponibile privind fiecare 
reprezentant al fiecărei întreprinderi sociale înființate în cadrul contractului. 

• Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului informațiile utile privind fiecare întreprindere 
socială înființată în cadrul contractului, inclusiv planul de afaceri și bugetul corespondent și 
rapoartele de progres. 

• Achizitorul va asigura sprijin Prestatorului pentru asigurarea comunicării cu și răspunsului din 
partea reprezentanților întreprinderilor sociale înființate în proiect la solicitările prestatorului. 

 

 
 

III. INFORMAȚII DESPRE PREZENTAREA OFERTEI 
 

III.1. Oferta va fi prezentată pana la data de 20.01.2022, orele 14.00 prin e-mail la adresa 
office@euzone.ro. 

 
III.2. Moneda in care va fi exprimat prețul ofertei este RON. Valoarea totală estimată a 

contractului este de 109.419,33 lei fără TVA. 
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III.3. Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 10 zile calendaristice. 

 
III.4. Conținutul ofertei va fi următorul:  

 
a. Propunere financiară, exprimata în RON fără TVA – conform Formular, Anexa 1. 
b. Propunerea tehnica: Prezentarea modului in care sunt îndeplinite cerințele și specificațiile 
serviciilor conform cerințelor cuprinse în documentația de atribuire (invitația la ofertare). 

 
IV. ALTE INFORMAȚII  

 
Informaţii referitoare la termenele de prestare a serviciilor: conform prevederilor de la secțiunea D a 
caietului de sarcini parte a prezentei invitații la ofertare.  
Informatii referitoare la termenele de plată a facturilor: plata serviciilor prestate se va efectua în 
termen de maximum 30 de zile de la primirea de către Achizitor a facturii/facturilor fiscale. Plata 
serviciilor se va efectua în conformitate cu prevederile secțiunii F a caietului de sarcini parte a prezentei 
invitații la ofertare. 
Cu excepția facturii fiscale aferente tranșei I, facturile fiscale vor fi emise de prestator după semnarea, 
de către ambele părți, a unui proces verbal de recepție a serviciilor având anexate documentele 
solicitate conform secțiunii E a caietului de sarcini parte a prezentei invitații la ofertare aferente 
perioadei de referință.  
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de 
proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a realizarii serviciilor 
ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini vor fi proprietatea Achizitorului, care le poate utiliza, publica 
sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.  
Pretul contractului este ferm si nu poate fi actualizat decat in situatia modificarii cerintelor 
Achizitorului.  
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FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 
 
 
Către:  SC Euzone Consultancy Network SRL 
 
  
 
Subsemnatul, ______ in calitate de reprezentant al ofertantului (denumirea/numele si sediul/adresa 
ofertantului ), ne oferim ca, în conformitate cu cerintele dumneavoastră sa prestam servicii de expertiză de 
specialitate pentru funcționarea sustenabilă a întreprinderilor sociale în cadrul proiectului „CRESC – 
Competențe antreprenoriale în economia sociala”, ID 128122, pentru suma de …………….. (suma în litere şi în 
cifre) RON, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 
…………….. (suma în litere şi în cifre) RON.  

 
 
Data: 
  
(numele şi prenume) 
 (semnatura şi ştampilă),  
in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele  
(denumire/nume operator economic) 
 
 
 


