
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

 

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” 

intenţionează să achiziţioneze ”servicii videocurs legislaţie în domeniul substanţelor chimice (non UE 

şi non EEA) şi instrumente suport” în cadrul proiectului ”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de 

conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253. 

Legislaţie aplicabilă: în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, modalitatea de 

atribuire a contractului este achiziția directă prin publicarea unui anunț publicitar pe site-ul 

www.inpm.ro.  

Achiziţia va fi finalizată prin încheierea unui contract de prestări servicii cu durata de 5 (cinci) lunide 

la data semnării de către ambele părţi. 

Obiectul achiziţiei:”servicii videocurs legislaţie în domeniul substanţelor chimice (non UE şi non 

EEA) şi instrumente suport” în cadrul proiectului ”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de 

conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253, Cod 

CPV:73000000-2 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă 

Cerințe tehnice: 
1. Prezentarea unor exemple de legislație, politici sau alte măsuri și organizații internaționale care au 

potențialul de a îmbunătăți managementul chimicalelor, suplimentar față de prevederile UE. 

Exemplele pot fi la nivel național în state membre UE, state care nu fac parte din UE/Europasau la 

nivel de organizații internaționale.Se va motiva alegerea exemplelor şi vor fi clar evidenţiate în 

prezentări particularităţile şi avantajele fiecărui exemplu. 

2. Prezentarea unor instrumente practice pentru îmbunătățirea managementului chimicalelor: exemple 

de baze de date, aplicații interactive, site-uri cu informații specifice, etc.Se va face o prezentare a 

aplicabilităţii şi a modului de utilizare a instrumentelor.  

3. Prezentarea se va face sub forma unor videolecturi cu următoarele caracteristici: rezoluție minim 

HD, prezentare audio și scrisă în limba engleză și ppt aferente. 

4. La începutul prezentării se vor folosi însemnele proiectului transmise de promotorul proiectului. 

Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de achiziţie publică. 

Durata contractului: 5 (cinci)luni de la data semnării de către ambele părţi 

Valoarea estimată a achiziţieifără TVAeste de 15.435  lei, echivalentul a 3.495,56 euro (curs euro 

4.4156 la data de 13.10.2015)  

Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică de servicii: preţul cel mai scăzut pentru 

ofertele declarate admisibile. 

Data limită până la care se depun ofertele: 30 octombrie 2015, ora 12,00. 

 

Ofertele vor fi redactate în limba română şi se vor transmite la adresa autorităţii din Bucureşti, Bd. 

Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul 061692 - Secretariat, la nr. de fax 021.315.78.22 sau la adresa de e-

mail laboratorrcb@yahoo.com 

 


