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RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICARE 

Privind „Achiziția directă” având ca obiect „servicii de realizare sondaje opinie publică în cadrul 

proiectului SIPOCA/SMIS 2014+: 865/136668” 

Anunț publicitar numărul ADV1272576 publicat in SEAP în data de 22.02.2022 

 

Întrebare 1 

“Conform invitației de participare și caietului de sarcini, “Obiectul contractului: servicii realizare 

sondaje opinie publică, respectiv realizarea a 2 barometre de opinie publică (total: aprox 115 itemi + 

întrebări socio-demografice – gen, vârstă, educație, ocupație, tip localitate, venit, regiune, profesie) pe 

teme relevante pentru proiect.” 

 Vă rugăm să clarificați dacă numărul de 115 itemi este cumulat pe cele două barometre de opinie 

publică/sondaje, sau dacă fiecare barometru/sondaj va conține câte un număr de 115 itemi + întrebări 

socio-demografice.” 

 

Răspuns: 

Cei aprox 115 itemi plus întrebări socio-demografice reprezintă numărul cumulat pentru cele două 

barometre. Numărul de itemi va fi împărțit aproximativ egal între cele două culegeri de date. 

 

Întrebare 2 

“Conform caietului de sarcini, “Emiterea facturii de către prestator se va efectua numai după predarea 

livrabilelor și semnarea procesului verbal de receptie, de ambele părți,  pentru fiecare  sondaj de opinie 

publică realizat. 

Plata serviciilor se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii fiscale de către 

autoritatea contractantă.” 

Vă rugăm să clarificați dacă plata se va face după fiecare sondaj în parte, mai exact prin intermediul a 

două facturi sau doar la finalizarea contractului, o singură factură.” 

 

Răspuns: 

Va fi emisă și plătită câte o factură după încheierea fiecărui barometru și predarea livrabilelor aferente 

acestuia. 

 

 

Întrebare 3 

“Conform invitației de participare și caietului de sarcini, “Obiectul contractului: servicii realizare 

sAvând în vedere Pct. A. SPECIFICAȚII TEHNICE SOLICITATE – CERINȚE MINIME ȘI 

OBLIGATORII și B1. Condițiile privind prestarea serviciilor din Caietul de sarcini, vă rugăm să 

clarificați: 

http://www.poca.ro/
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• Care este intervalul de timp la care trebuie realizată culegerea datelor pentru primul dintre cele două 

barometre de opinie publică, de la transmiterea ordinului de începere a contractului? 

• Care este durata de timp pe care o aveți în vedere între perioadele de culegere a datelor pentru cele 

două barometre de opinie publică?” 

Răspuns: 

Culegerea datelor pentru primul barometru trebuie realizată în termen de maxim 45 zile de de la data 

semnării contractului de ambele părți. 

Cel de-al  doilea  barometru de opinie publică se va efectua la o distanță de 4 luni față de primul 

barometru. 

Perioade aproximative de culegere a datelor: 

Studiu Barometru nr. 1 – luna aprilie 2022 

Studiu Barometru nr. 2 – luna septembrie 2022 
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