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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

      Servicii de formare profesională – „Manager de proiect” 

 

I. ENTITATEA CONTRACTANTA: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ  

Adresa: P-ța Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, Cod poștal: 551130, Romania  

Tel: +4 0759 051790; +4 0374 406782 

Fax: +4 0269 846901 

Punct de contact: Serviciul Achiziții Directe și Proceduri Simplificate  

Adresa de internet: www.romgaz.ro 

Procedura de atribuire aleasă: Procedură proprie 

 

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Servicii de formare profesională – „Manager de proiect”, conform 

Caietului de sarcini anexat. 

 

III. VALOAREA ESTIMATĂ: 37.259,00 Lei fără TVA, respectiv 2.328,67 Lei fără TVA/cursant. 

 

IV. DURATA CONTRACT: 4 luni 

 

V. VALABILITATE OFERTĂ: 30 de zile 

 

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Cel mai bun raport calitate - preț.  

Ofertele tehnice și financiare vor fi evaluate luând în considerare următoarele: 

- Prețul - ponderea acestui factor reprezintă 40% din totalul punctajului obținut de fiecare furnizor în 

parte.  

Se evaluează toate ofertele și se împart în 4 intervale valorice, în funcție de prețurile propuse de ofertanți. 

Punctajul se va acorda pe intervale (4). Intervalul 1 va conține ofertele valorice cele mai avantajoase 

beneficiarului (cea mai mică valoare), iar ofertelor cuprinse în acest interval li se vor acorda 40 de 

puncte. Pentru ofertele cuprinse în intervalul 2 se vor acorda 30 de puncte, cele cuprinse în intervalul 3 

vor primi 20 de puncte, iar ofertele cuprinse în intervalul 4, cele mai puțin avantajoase ca și preț 

beneficiarului (valoarea cea mai mare), vor primi 10 puncte. 

      APROBAT, 

    DIRECTOR GENERAL, 

     ARISTOTEL MARIUS JUDE 



 Pagina 2 din 2 

Capital social: 385.422.400 RON 

CIF:  RO 14056826  

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş 

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş    

 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piaţa Constantin Motaş, 
nr.4,  Mediaş, jud. Sibiu - România 
Telefon 004-0374-401020 
Fax 004-0269-846901 
E-mail secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 

 

Punctajul maxim obținut pentru criteriul preț este de 16 puncte. 

- Lectorul/trainerul – ponderea acestui factor reprezintă 60% din totalul punctelor obținute de fiecare 

furnizor de servicii de formare profesională.  

Se vor puncta anii de experiență ai lectorului/lectorilor desemnat/desemnați să susțină programul de 

pregătire profesională și recomandările primite din partea firmelor pentru care au susținut cursuri de 

manageri de proiect, astfel: 

- între 5 - 10 ani experiență și minimum două recomandări  – 10 punct; 

- între 10 - 15 ani experiență și minimum două recomandări – 15 puncte; 

- peste 15 ani experiență și minimum două recomandări – 20 puncte. 

Experiența trebuie probată cu CV și cu recomandări. 

Punctajul maxim obținut pentru criteriul lector/trainer este de 12 puncte. 

Oferta care prin cumularea punctelor ponderate conform descrierii anterioare  obține cel mai bun 

scor (punctajul maxim 28 de puncte) este declarată câștigătoare. 

 

VII. CRITERII DE CALIFICARE: Se va depune ofertă tehnică care va cuprinde toate reperele din Capitolul 

III din Caietul de sarcini (CV-urile lectorilor fiind însoțite de minimum 2 recomandări și experiența lectorului 

de minimum 5 ani etc.), în caz contrar oferta va fi declarată neconformă. 

Oferta financiară va fi structurată plecând de la prețul per cursant. 

 

VIII. CONDIȚII CONTRACT: Se vor achiziționa servicii de formare profesională pentru 16 angajați ai 

S.N.G.N. Romgaz S.A., cursul se va desfășura în format fizic, conform planificărilor făcute de Serviciul 

Dezvoltare Resurse Umane, în funcție și de oferta desemnată câștigătoare. Certificatele ANC oferite la 

finalul cursului vor fi incluse în tarif. 

  

IX.  SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI: Pentru clarificări cu privire la cerințele Caietului de sarcini persoana 

de contact este dna. Stela Simona Strava – Șef serviciu, Serviciul Dezvoltare Resurse Umane, tel: 0374 

401778, e-mail: stela.strava@romgaz.ro. 

 

X. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Oferta se va transmite prin e-mail la adresa: 

andreea.abramiuc@romgaz.ro.  

 

XI.  Data și ora limita de depunere a ofertei: 23.08.2022, ora 10:00. 

 

Nota GDPR: Atât SNGN ROMGAZ SA în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici 

care depun oferta vor respecta dispozițiile legale care reglementează protectia datelor cu caracter 

personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 

(„GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de SNGN ROMGAZ SA 

prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și 

derularii contractului /comenzii. Prin depunerea ofertelor, ofertanții recunosc dreptul entității contractante 

de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat. 

 

Verificat: Şef Serviciu Achiziţii Directe și P.S., 

                  Cristian Claudiu Budu 

 

 

Întocmit: Funcționar superior 

            Andreea Sârbu-Abramiuc 

mailto:@romgaz.ro

