
 

 

Nr. 15.721/28.02.2011 

ANUNŢ ACHIZIŢII 

Municipiul Alba Iulia în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Alba implementează proiectul “Măsuri integrate de ocupare în CARTIERE”, ID 75441 -

subiect al Contractului de finanţare Nr. POSDRU/105/5.1/G/75441,  finanţat prin Fondul 

Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa prioritară nr. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de 

intervenţie 5.1 Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare. 

 

 Pe parcursul a 24 de luni proiectul va contribui la facilitarea accesului la servicii specializate şi 

pachete de formare profesională în vederea îmbunătăţirii măsurilor integrate de ocupare a 

şomerilor, şomerilor de lungă durată, a tinerilor, a persoanelor inactive şi a celor aflate în 

căutarea unui loc de muncă la nivelul CARTIERE-lor. 

 

În cadrul acestui proiect MUNICIPIUL ALBA IULIA intenţionează să atribuie Contractul de 

furnizare având ca obiect achiziţia de teste motivaţie şi orientare vocaţională, COD CPV 

38900000-4 prin aplicarea procedurii de prospectare a pieţei - studiu de piaţă. 

Descrierea obiectului contractului: Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de teste 

motivaţie şi orientare vocaţională în cadrul proiectului „ Măsuri integrate de ocupare în 

CARTIERE”, astfel : 

 

-  Teste CAS ++  (Cognitrom Assessment System)   pentru grupul de vârstă 16 - 60 de ani. 

- Testele trebuie să fie acreditate de Colegiul Psihologilor din România pe o perioadă 

nedeterminată. 

- Testele trebuie să includă: evaluare psihologică individuală, evaluare şi selecţie de personal, 

minim 40 de teste respectiv: 

o Evaluarea psihologică individuală trebuie să cuprindă: teste de evaluarea a abilităţii 

cognitive; inventare de personalitate; chestionar de evaluare a intereselor de profesionale; 

teste de cunoştinţe; teste de evaluare a emoţiilor.  

o Evaluarea şi selecţia de personal trebuie să cuprindă: instrumente de descriere şi 

modificare ale cerinţelor psihologice ale postului de muncă; teste de evaluare a abilităţii 

cognitive; inventare de personalitate; chestionare de evaluare a intereselor profesionale; 

instrumente de potrivire post-persoană; instrumente de ierarhizare persoană-persoană 

pentru un anumit post. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Adresa unde se primesc ofertele: 

Operatorii economici interesaţi pot solicita informaţii referitore la achiziţie şi pot transmite oferta 

lor în scris, pe adresa beneficiarului: Direcţia Programe - Alba Iulia, Bucovinei, nr. 6, sau pe 

fax: 0258/813736, în atenţia domnului Eugen Otto Simon - consilier juridic. 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: Preţul cel mai scăzut .   

Mod de prezentare al ofertei:  

Ofertele trebuie redactate în limba română. Preţul trebuie să fie exprimat în lei , fără TVA inclus.  

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: termen de 60 de zile de la ofertare.  

Termenul limită de depunere a ofertelor: 07.03.2011, orele 14.00, respectiv 7 zile calendaristice 

de la postarea anunţului. 

Orice ofertă primită după acest termen este declarată respinsă.  

                                                                                                                                                                                                                          

Alba Iulia, 28.02.2011 

 


