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Bucureşti  
 

Nr.  155  din  15.07.2019    
 
 

 

CAIET DE SARCINI 

servicii de cercetare socială calitativă,  

prin metoda proiectivă focus grup 
 
 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde şi specificaţiile tehnice. 

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului 

şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice 

ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 

considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui 

nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac 

toate cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse. 

 

1. DATE GENERALE 

 

1.1. Beneficiar: Fundația Principesa Margareta a României (România) 

1.2. Titlul proiectului: “Senior Plus”  

1.3. Obiectivul general al proiectului: Stimularea voluntariatului în rândul persoanelor de 

vârsta a III-a din municipiul București pentru o îmbătrânire activă.   

1.4. Necesitatea achiziţionării serviciilor:  

Activarea seniorilor reprezintă o prioritate în contextul unei transformări socio- 

economice profunde prin care trece România ca urmare schimbărilor demografice fără precedent. 

Una dintre manierele de implicare socială a acestora este voluntariatul. Prin intermediul 

proiectului “Senior Plus” ne propunem să realizăm o cercetare calitativă privind efectele 

voluntariatului în viața persoanelor cu vârsta peste 60 de ani din București care să genereze 

schimbări asupra nivelului de participare socială și civică a seniorilor. De asemenea, vizăm prin 

comunicarea rezultatelor o schimbare de paradigmă asupra imaginii vârstnicului în societate în 

rândul publicului larg și a rolului pe care și-l poate asuma. Cercetarea va reprezenta un 

instrument de măsurare a efectelor care decurg din activitatea de voluntariat, raportat la 

București și chiar la nivel de țară. 

 

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI  

 

        Obiectivul urmărit de prezentul caiet de sarcini este achiziţionarea de servicii de cercetare 

socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup, ca metodă principală de cercetare, cod CPV 

79315000-5“Servicii de cercetare socială”.  
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În vederea realizării unei analize privind efectele voluntariatului în viața persoanelor cu 

vârsta de peste 60 de ani, categorie în risc de izolare socială și singurătate, Fundația Principesa 

Margareta a României intenționează să desfășoare o cercetare calitativă de tip exploratoriu, prin 

metoda proiectivă focus grup în rândul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, care au 

participat cel puțin 6 luni, la activități de voluntariat în Municipiul București.  

 

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut/serviciu.  
   Observaţie: Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini se resping ca fiind 

neconforme. 

 
4. CANTITĂȚI: 1 cercetare  

 

5. VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ A ACHIZIȚIEI: 23.040,33 lei fără TVA 

 

6. TERMENI DE REFERINȚĂ: 

 

Analiza vizează persoane cu vârsta peste 60 de ani, care au ales să se implice în diferite 

cauze sociale din Municipiul București, desfășurând activități de voluntariat pe o durată de cel 

puțin 6 luni. Cercetarea urmărește schimbările pe care le-a adus practicarea voluntariatului în 

viața persoanei vârstnice, în starea fizică, psihică sau socială a acesteia, beneficiile identificate de 

aceasta prin practica voluntariatului. Secundar, urmărim motivația seniorilor de a se implica în 

acțiuni de voluntariat, mijloacele de informare prin care află despre oportunitățile de voluntariat, 

aria în care preferă să se implice și criteriile alegerii, provocările întâmpinate în calitate de senior 

și satisfacțiile obținute, abilități câștigate.  

 

7. SCOP: 

 

Scopul analizei este de a identifica efectele voluntariatului în viața persoanelor cu vârsta de 

peste 60 de ani din București și a formula concluzii cu privire la impactul pe care voluntariatul îl 

are în viața seniorilor. 

 

8. OBIECTIVE: 

 

-  Evaluarea stadiului actual a dimensiunilor bio-psiho-sociale ale vieții participanților;  

-  Identificarea diferențelor dintre starea generală a vârstnicului înainte de debutul activităților de 

voluntariat și cea de la momentul prezent (fizic, psihic, social);  

- Evaluarea schimbării privind conectarea socială, sentimentele de utilitate, dar și de singurătate 

simțite de participanți, înainte de debutul activităților de voluntariat și cea de la momentul 

prezent;  

- Stabilirea unui profil al voluntarului vârstnic privind starea civilă, vârsta, situația locativă, 

profesia și experiența profesională, nivel de educație, motivația primară de implicare și nevoile 

acestuia în raport cu activitățile desfășurate; 

- Identificarea domeniilor în care participanții estimează că este necesară implicarea lor, dar și a 

celor în care pot și doresc să se implice; 

 

9. CONDIŢII GENERALE: 

 

 Cerinţele minime de calificare privind capacitatea economică şi financiară: 

- ofertantul nu se află în niciunul din cazurile prevăzute la art. 164, art. 165 şi 167 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice;  
- confirmarea privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat şi la bugetul local, în 

condiţiile legii. Certificatele de plată trebuie să ateste că societatea nu se înregistrează cu debite 

la bugetul de stat sau bugetul local, original sau copie lizibilă conformă cu originalul, valabilă la 

data deschiderii ofertelor; 
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- certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie lizibilă 

conformă cu originalul, valabil la data depunerii ofertelor (emis cu maximum 30 zile înainte de 

data depunerii ofertelor), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau 

secundar prestarea serviciilor şi/sau producerea şi/sau comercializarea produselor solicitate. 
 Cerinţele minime de calificare privind capacitatea tehnică şi/sau profesională: 

- ofertantul trebuie să demonstreze că este capabil să ducă la bun sfârșit un contract de natura 

celui care reprezintă obiectul prezentei proceduri respectiv: servicii de cercetare socială calitativă 

de tip exploratoriu, prin metoda proiectivă focus grup. 

    În vederea susținerii experienței similare ofertanții vor prezenta următoarele documente 

suport:  

 documente care să ateste experienţă în realizarea de cercetări sociale calitative;  

 autorizaţia privind operarea de date cu caracter personal, eliberată de Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza Legii nr. 677/2001 pentru 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date, cu modificările și completările ulterioare;  

 lista cu personalul de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului (din care trebuie să facă 

parte obligatoriu minimum următoarele categorii profesionale: sociolog, specialist cercetare 

calitativă); 

 graficul de prestare al serviciilor. 

     
10. METODOLOGIE: 

 

Ofertantul va descrie, detaliat, metodologia de cercetare care va sta la baza desfășurării 

activităților. 

Se va realiza o cercetare calitativă de tip exploratoriu, prin metoda proiectivă focus grup. Se 

vor organiza 7 focus grupuri, în Municipiul București, la care vor participa 70 de subiecți. 

Invitarea participanților se va realiza astfel încât să se asigure prezența a aproximativ 10 

participanți în fiecare grup. 

Vor fi selectate persoane cu vârsta de peste 60 de ani, care au participat cel puțin 6 luni la 

activități de voluntariat. Identificarea se va face în rândul voluntarilor seniori care au activat în 

cadrul ONG-urilor și instituțiilor din Municipiul București. 

Pentru a asigura mai multă consistență cercetării calitative se vor realiza, de asemenea, și 10 

interviuri în profunzime / studii de caz cu persoane selectate dintre subiecții cercetării.  

 

11. ELABORAREA GHIDULUI DE MODERARE: 

 

       Ofertantul va asigura:  
• elaborarea ghidului de moderare   
• menționarea obiectivelor care vor fi acoperite prin întrebările cuprinse în ghid  
• descrierea tipurilor de întrebări care vor fi utilizate, precum și ordinea acestora 

 

 

     12.      RECRUTAREA/SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA FOCUS GRUP 

 

      Ofertantul va asigura:  
• recrutarea participanților, în conformitate cu specificațiile achizitorului  
• descrierea modalității de selecție a participanților 
• includerea în oferta tehnică a unui model de instrument de recrutare  
• contactarea și asigurarea participării subiecților la cercetare 
• participanții: persoane active cu vârsta de peste 60 de ani, afectate sau în risc de izolare 

socială și singurătate  
• Criterii minime de selecție a participanților la focus grup: 

 vârsta de minim de 60 de ani;  

 participanți pentru cel puțin 6 luni la activități de voluntariat; 
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 activarea s-a realizat în cadrul ONG-urilor și instituțiilor din Muncipiul București; 

 interes și preocupare față de societatea civilă   

Per ansamblu, se dorește ca fiecare grup să păstreze o proporţie între bărbaţi şi femei, conform 

implicării reale. 

 

13.   ORGANIZAREA FOCUS GRUPURILOR: 

 

• vor avea o durată de aproximativ 90-120 minute  
• volumul eșantionului: 70 persoane intervievate  
• ofertantul va descrie modalitatea de desfășurare a discuțiilor în cadrul focus grupurilor  
• ofertantul va asigura moderarea interviurilor și va descrie obiectivele moderatorului  
• ofertantul va asigura și furniza transcrierea înregistrărilor audio ale interviurilor din cadrul 

focus grupurilor. 

 

14.     ELABORAREA RAPORTULUI DE ANALIZĂ: 

 

   Ofertantul va elabora raportul de analiză a efectelor voluntariatului în viața persoanelor cu 

vârsta de peste 60 de ani, care au ales să se implice în activități de voluntariat, furnizând în oferta 

tehnică modalitatea de realizare a acestuia. Raportul va conține în mod obligatoriu concluzii cu 

privire la impactul pe care voluntariatul îl are în viața seniorilor, precum și recomandări pentru 

achizitor cu privire la modul de informare a seniorilor despre oportunitățile de voluntariat 

existente, dar și despre modul de stimulare a voluntariatului în rândul persoanelor vârstnice, 

adaptat la profilul conturat al voluntarului senior și nevoile/dorințele actuale ale seniorilor. 

 

15.    CONFIDENŢIALITATEA DATELOR ŞI ETICA CERCETĂRII:  

 

 Operatorul economic şi personalul acestuia care participă la realizarea cercetării calitative 

se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001 referitoare la protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și 

completările ulterioare, precum şi legislaţia în vigoare referitoare la etica cercetării pe subiecţi 

umani şi la proprietatea intelectuală. 

 Independent de sancţiunile prevăzute de lege, infracţiunile legate de confidenţialitatea 

datelor cu caracter personal şi a celor statistice vor fi denunţate de către Fundația Principesa 

Margareta a României asociaţiilor profesionale, acestea urmând să ia măsurile ce se impun. 

 

16.     PREZENTAREA OFERTEI: 

 

a. Oferta financiară va fi exprimată în lei, fără TVA, cu specificarea referitoare la TVA, semnată 

şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic. Preţul va include toate 

costurile directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor. 

Ofertele financiare care vor depăşi valoarea totală estimată a achiziției vor fi respinse ca 

inadmisibile.  

Oferta se va transmite până la data de 23.07.2019, orele 18:00, cu mențiunea “Ofertă Tehnică 

și Financiară Cercetare Calitativă”, prin e-mail (în format PDF) la adresa 

oana.budis@principesa.ro.   

Ofertele se pot depune și în original, la sediul achizitorului din Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, 

etaj 3, apartament 8, sector 1, Bucureşti, cu mențiunea “Ofertă Tehnică și Financiară 

Cercetare Calitativă”  

Ofertele sosite după termenul menționat mai sus nu vor fi luate în considerare. 
 

b. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română. 
 

mailto:oana.budis@principesa.ro.
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c. Numărul de copii: nu se solicită copie la ofertă. 

 
 
d. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: minim 90 de zile de la 
 
data transmiterii ofertei.  

e. Anunțul de participare este postat pe site-ul Fundației Principesa Margareta a României la 

adresa electronică www.fpmr.ro.  
 
 

17.    CONDIŢII ŞI TERMENE DE LIVRARE ŞI EXECUŢIE: 

 

  În cadrul contractului, serviciile achiziționate trebuie finalizate în termen de cel mult 9 

(nouă) săptămâni de la semnarea acestuia. 

Recepţia cantitativă si calitativă a serviciilor prestate se va desfăşura la sediul Fundației 

Principesa Margareta a României, din Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, etaj 3, apartament 8, sector 

1, Bucureşti, de către o comisie formată din reprezentanţii beneficiarului şi în prezenţa 

reprezentanţilor prestatorului. 

În cazul în care prestarea nu este conformă cu oferta tehnică și cu cerințele caietului de 

sarcini, beneficiarul își rezervă dreptul de a refuza recepția serviciilor prestate în alte condiții 

decât cele ofertate. 

Informaţiile vor fi folosite numai în scopul îndeplinirii sarcinilor contractuale şi nu vor fi 

divulgate către terţi. 
 

  18.   MODALITĂŢILE PRINCIPALE DE FINANŢARE: 

 

Costurile privind achiziția serviciilor sunt suportate de către Fundația Principesa Margareta 

a României, prin proiectul “Senior Plus”.  Proiectul este realizat cu sprijin de la bugetul local al 

Municipiului București, ca urmare a accesării unei finanțări nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general.  

 

  19.    MODALITĂŢI DE PLATĂ: 

 

Plata se va face din contul Fundației Principesa Margareta a României deschis la Banca 

Unicredit Bank – Sucursala Izvor, prin ordin de plată, în baza facturii fiscale emise de prestator, 

în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii şi în baza recepției raportului de analiză. Nu se 

acceptǎ plăţi ȋn avans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fpmr.ro/

