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PROGRAMUL OPERATTONAL CAPTTAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali gi combaterea sirdciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numerului de comunitifi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii inregrate la nivelul comunitSlii marginalizate Vlad fepel,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in sirecie Si pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finantare nr: POCUI2O/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabili ;i promovim egalitatea de ganset

Aprobat,

Primar,

E

Nr 350 o$7 Joto

CAIET DE SARCINI

pentru achizitia de:

Servicii de organizare campanie de constientizare (8 seminariitematice si

materia le informative)

Cod CPV -79952000-2 Servicii pentru evenimente
79823000-9 Servicii de tipirire gi livrare

in cadrul proiectului "PROCOMUNITATE - lnterventii integrate la nivelul

comunititii marginalizate Vlad Jepeg, pentru reducerea numirului de

persoane aflate in sdricie gi pentru incluziunea lor socialS-

POCUl2Ol42lLO2686"
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PROGMMUL OPERATTONAL CAPTTAL UMAN 2O14-2O2O
Axa prioritari 4: lncluziunea socialE ;i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunitili marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
9i excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterveniii integrate la nivelul comunit;[ii marginalizate Vlad Jepeq,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in sirdcie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finanfare nri POCVI2O/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabili gi promovim egalitatea de ;ansel

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea
contractului de Servicii de organizare campanie de constientizare (8 seminarii tematice si

materiale informative aferente) gi constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se

elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine specificatii tehnice obligatorii. Cerintele impuse vor fi
considerate ca fiind minimale. Vor fi luate in considerare toate ofertele care indeplinesc

cel putin cerintele minime din acest caiet de sarcini.

Oferto care prezinta servicii inferioare celor prevqzute in caietul de sarcini sau

care nu sotisface cerintele caietului de sarcini va fi declaroto oferto neconformo gi va fi
respinsa.

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea serviciului:

Servicii de organizare campanie de constientizare (8 seminarii tematice si materiale

i nformative aferente).

1.2. Autoritatea contractanta/Beneficia rul :

UAT Comuna Vlad Tepes, judetul Calarasi

1.3. Surse de finantare a proiectului:

Proiect finantat din Fondul Social European, in cadrul Programului Operational Capital

Uman 2014-2020, Axa prioritara 4lncluziunea sociala si combaterea saraciei, domeniul major
de interventie 4.2 "Reducerea numarului de comunitati marginalizate(non-roma) aflate in
prag de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate" /buget local.
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PROGRAMU L OPERATTONAL CAPTTAL UM.AN 20 1 4 -ZO2O
Axa prioritari 4: lncluziunea sociale ti combaterea siriciei
Obiectiv specific 4.2: Reducerea numirului de comunititi marginalizate (non-rome) aflate in risc de siricie
ti excluziune socialS, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunitSlii marginalizate Vlad Jepel,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie 

'i 
pentru incluziunea lor sociali"

Contract de finanlare nr: POCU/2O/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabili gi promovim egalitatea de ganse!

1.4 Date despre proiect

a) Denumire proiect:

'PROCOMUNITATE - lnterven{ii integrate la nivelul comunititii marginalizate Vlad

Tepe$, pentru reducerea numdrului de persoane aflate in sSrdcie $i pentru incluziunea lor

socia l5- POCU / 20 / 42 / L02686" .

b) Perioada de lmplementare a proiectului: 36luni

c) Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea de masuri integrate, multi-
sectoriale, in comuna Vlad Tepes, judetul Calarasi, pentru reducerea numarului de persoane

aflate in saracie si pentru incluziunea lor sociala, insertia pe piata muncii si imbunatatirea
calitatii vietii.

Obiectivul general al proiectului va contribui la indeplinirea obiectivului major al

programului POCU "dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de

educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri,
reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de

sanatate", precum si la realizarea obiectivului specific al apelului 4.2 - "Reducerea numarului de

persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non

roma), prin implementarea de masuri integrate".

d) Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

L. Cresterea accesului si participarii la educatie (ante-prescolara, prescolara,

invatamdnt primar si secundar, a doua sansa, scoala dupa scoala) a 560 membri ai

comunitatii marginalizate (non-rome), prin implementarea de programe specializate,

integrate, adaptate nevoilor specifice comunitatii.
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PROGRAMUL OPERATTONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea socialS ;i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea num5rului de comunitili marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune socia16, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterventii integrate la nivelul comunit;lii marginalizate Vlad fepeg,
pentru reducerea num6rului de persoane aflate in siricie 9i pentru incluziunea lor sociali"
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Contract de
lnvestim in

finangare nr : POCU I 2Ol 4l2l 102686
dezvoltare durabilS gi promovim egalitatea de gansel

2. Dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii marginalizate (non-rome)

din Vlad Tepes, prin programe inovative de formare, de consiliere, orientare, mediere si

integrare pe piata muncii si prin programe de antreprenoriat, inclusiv a ocuparii pe cont
propriu, pentru 307 persoane.

3. lnfiintarea Centrului Multifunctional de Asistenta lntegrata (CMAI) si dezvoltarea

acestuia prin punerea la dispozitia acestuia de instrumente si metode moderne de

inovare sociala ce s-au dovedit a fi bune practici la nivel European, pentru oferirea unui

set de servicii integrate medicale si sociale, de promovare a egalitatii de sanse si de

combatere a discriminarii in cadrul comunitatii marginalizate (non-roma), egalitatii de sanse

si de combatere a discriminarii in cadrul comunitatii marginalizate (non-roma), pe perioada

derularii proiectului, precum si dupa finalizarea acestuia.

4. Cresterea gradului de siguranta a 50 familii ce fac parte din comunitatea
marginalizata (non-rome) Vlad Tepes, prin imbunatatirea conditiilor de locuire precum si

asigurarea de asistenta juridica (acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de

identitate si/sau proprietate.

5. ldentificarea, dezvoltarea si consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii,
prin metode innovative sustinute de resurse locale, a problemelor comunitatii, inclusive

integrarea cu alte initiative locale/comunitare, precum si implicarea activa/voluntara a

membrilor comunitatii pentru implementarea bunelor practici introduse in proiect.

e) Grupul tinta al proiectului

Grupul tinta vizat de proiect, si care face obiectul prezentului caiet de sarcini, se afla in
comunitatea marginalizata Vlad Tepes, judetul Calarasi, delimitata prin analiza comunitatii

realizata inainte de elaborarea proiectului.

Grupul tinta al proiectului este compus din urmatoarele categorii de persoane:

- Persoone aflate in risc de sdrdcie;

- Persoane care se confruntd cu o deprivare materiald severd;

- Persoane care trdiesc in gospoddrii cu o intensitate extrem de redusd a activitd[ii.
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PROGMMUL OPERATTONAL CAPTTAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea socialS gi combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea num;rului de comunitifi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
gi excluziune socialS, prin implementarea de mlsuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITAtrE - lntervenlii integrate la niveluI comunit5tii marginalizate Vlad fepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finanfare nr: POCVI2O/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabilS gi promov5m egalitatea de ganset

Astfel, prin proiectul "PROCOMUNITATE - lnterven{ii integrate la nivelul comunitdtii
marginalizate Vlad Tepe$, pentru reducerea numdrului de persoane aflate in sdrdcie $i pentru

incluziunea lor socialS" se propune implementarea de masuri integrate in domeniul educatiei,

ocuparii, locuirii si serviciilor sociale si de sanatate, cu actiuni multiple asupra tinerilor, ce vor
oferi intregii comunitati marginalizate posibilitatea sa se dezvolte si sa iasa din statutul de

comunitate saraca.

2. OBIECTUL CONTRACTUTUI DE ACHIZITIE

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea serviciilor de organizare campanie de

constientizare (8 seminarii tematice si materiale informative aferente) in cadrul proiectului

"PROCOMUNITATE - lnterventii integrate la nivelul comunit;tii marginalizate Vlad Tepe$,
pentru reducerea numSrului de persoane aflate in sdricie $i pentru incluziunea lor social5-

POCU/20/42/LO2686".

3. ORGANIZAREA CAMPANIEI DE CONSTTENTTZARE, DESFASURAREA SEMtNARiltOR TEMATTCE

SI ATRI BUTI I tE PRESTATORUTUI

Campania de congtientizare are ca scop promovarea activitililor de voluntariat 9i
impactul acestora asupra voluntarilor gi asupra beneficiarilor. Pe parcursul campaniei se

doreste ridicarea nivelului de congtientizare in privinfa a ceea ce inseamnd si faci voluntariat,
si oferi din timpul si din resursele tale pentru a cregte viziuni, idei, oameni gi cauze sociale,
comunitati.

Nevoia de implicare in sustinerea comunitatii, prin participarea si implicarea tuturor
membrilor comunitatii si resurselor existente la nivel local este crescuta in contextul in care
exista o comunitate marginalizata, in care nevoile sociale sunt crescute. Spiritul comunitar,
implicarea civica, responsabilitatea pentru lumea in care traim au nevoie de incurajare, de
suport pentru a se manifesta, de informatii si abilitati pentru ca bunele intentii sa devina
realitate.

Prin aceste intalniri ne propunem sa incurajam persoanele si organizatiile care au
dorinta de a contribui la cresterea gradului de implicare sociala la nivel local sa devina
promotori ai schimbarii prin voluntariat in comunitatea lor.
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PROGMMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2O14-2O2O
Axa prioritarl 4: lncluziunea sociali gi combaterea sEriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numlrului de comunititi marginalizate (non-rom5) aflate in risc de siricie
gi excluziune sociale, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii inregrate la nivelul comunit5lii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numirutui de persoane aflate in siricie 

'i 
pentru incluziunea lor sociali"

Contract de finangare nr: POCUI2O/412/102686
lnvestim in dezvoltare durabili 5i promovim egalitatea de ganse!

ln timpul campaniei, vor fi invitati lideri informali ai comunitatii si in special tineri sa

participe la constituirea unui grup de initiativa pentru propuneri locale a schimbarii in
comunitate si pentru derularea parteneriatelor semnate. Grupul de initiativa se va formaliza in
Comitetul de lnovare Comunitara (ClC).

Misiunea Comitetului de lnovare Comunitara este de a contribui la identificarea nevoilor
si resurselor comunitatii locale si de a promova implicarea acesteia, in vederea solutionarii
problemelor comunitatii. Comitetului de lnovare Comunitara indeplineste urmatoarele functii:

al de colaborare: cu autoritatile publice competente, reprezentantii societatii civile;

b) consultativo: pentru institutiile publice si private, cat si pentru comunitate;

cl de interventie: primara, directa, cat si prin implicarea membrilor comunitatii.

Atributiile Comitetului de lnovare Comunitara sunt

a) intreprinde actiuni in vederea ameliorarii starii sociale a comunitatii locale;

b) colaboreaza cu serviciile publice si organismele private din cadrul comunitatii locale;

c) identifica familiile/copiii care au nevoie de orice forma de sprijin;

d) adreseaza catre CMAI problemele identificate.

e) activitati de strangere de fonduri in folosul copiilor si familiilor aflate in dificultate;
f) activitati sistematice de binefacere;
g) mediatizarea activitatii Comitetului de lnovare Comunitara;

h) formuleaza rapoarte, recomandari, concluzii asupra situatiei sociale a comunitatii pe

care le supune atentiei Consiliului local.

Se vor organiza 8 seminarii a cate 6 ore fiecare, la care vor participa 40 de
persoane/seminar din grupul tinta, inscrise ca voluntari in cadrul proiectului, cat si personalitati
din diverse domenii pentru incurajarea membrilor comunitatii sa iasa din statutul de
comunitate marginalizata (inovare sociala) pentru realizarea de voluntariat, responsabilizare a

membrilor comunitatii si pentru participarea lor civica.
Prin participarea la aceste seminarii, cei 40 de participanti/seminar vor avea

posibilitatea de a-si dezvolta spiritul civic si actiunile de volutariat. Valoarea voluntariatului este
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014.2020
Axa prioritari 4: lncluziunea socialS ;i combaterea s;r6ciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunititi marginalizate (non-romd) aflate in risc de siricie
gi excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterven$ii integrate la nlvelul comunit6tii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in s5recie gi pentru incluziunea lor socialS"
Contract de finantare nr: POCUI2O/412/102686
lnvestim in dezvoltare durabili gi promov;m egalitatea de ganse!

identificabila pe doua dimensiuni maiore: dezvoltarea individuala a persoanelor implicate in
activitati de voluntariat si dezvoltarea comunitatilor si societatii in ansamblu.

Pentru ca aceasta campanie de constientizare sa fie eficienta si pentru a avea cat mai

multe persoane implicate ca voluntari pentru ca aceasta comunitate sa iasa din statutul de

marginalizare, cele 8 seminarii vor fi structurate astfel:

Seminarul 1- Notiuni generale despre voluntariat.

Seminarul 2 - Comitetul de lnovare Comunitara-membri si functionalitate. ln cadrul

acestui seminar se vor stabili membrii CIC si modul de functionare a acestuia. Crearea prin
proiect a Comitetului de lnovare Comunitara este o premisa pentru solutionarea in mod

sustenabil a problemelor cu care se confrunta comunitatea prin identificarea nevoilor si

resurselor comunitatii locale. CIC isi va desfasura activitatea inclusiv dupa finalizarea perioadei

de implementare a proiectului iar procesul de dezvoltare aferent acestei entitati constitui o
preocupare permanenta pentru solicitantulu proiectului - UAT comuna Vlad Tepes.

Seminarul 3 - Voluntariatul in sectorul social/civic al comunitatii . Asimilare de notiuni
teoretice si aplicatii practice in activitati cu persoane defavorizate (copii, persoane varstnice

etc.), intalniri cu personalitati locale cu atributii in domeniul social la nivelul comunitatii locale.

Seminarul 4 - Voluntariatul in sectorul protectiei mediului . Asimilare de notiuni
teoretice si aplicatii practice in activitati precum campanii de ecologizare a unor
parcuri/paduri,flacuri, activitati legate de reciclare, activitati de plantare puieti etc., intalniri cu

personalitati locale cu atributii in domeniul dezvoltarii durabile la nivelul comunitatii locale.

Seminarul 5 - Voluntariatul in sectorul educational/cultural al comunitatii. Asimilare de

notiuniteoretice si aplicatii practice in activitati educationale, activitati artistice, in campanii de
promovare sau in organizarea de evenimente; intalniri cu personalitati locale cu atributii in

domeniul educational/cultural la nivelul comunitatii locale.

Comun.l Vl.d T€pq



{
UNIUNEA EUROPEANA 4.UO

lnrtrumtrbSMb..l.

PROGRAMUL OPERATTONAL CAP|TAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali gi combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numerului de comunitali marginalizate (non-roma) aflate in risc de sirecie
ti excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnrervenlii integrate la nivelul comunit;iii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie 5i pentru incluziunea lor socialS"
Contract de finanqare nr: POCU/2O/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabili 5i promovim egalitatea de Sansel

Seminarul 6 - Voluntariatul in sectorul medico-sanitar al comunitatii . Asimilare de

notiuni teoretice si aplicatii practice privind campanii de promovarea a sanatatii, asigurarea

anumitor servicii pentru persoanele cu probleme de sanatate etc. ; intalniri cu personalitati

locale cu atributii in domeniul medico-sanitar la nivelul comunitatii locale.

Seminarul 7 - Voluntariatul in domeniul economic/antreprenorial. Asimilare de notiuni
teoretice si aplicatii practice in acest domeniu, dezvoltarea creativitatii prin confectionarea

diferitelor obiecte, activitati legate de reciclare corelate cu dezvoltarea simtului filantropic si

dezvoltarea antreprenoriatului social ; intalniri cu personalitati locale cu atributii in domeniul

economic/antreprenorial la nivelul comunitatii locale.

Seminarul 8 - Voluntariatul in sectorul religios al comunitatii . Asimilare de notiuni
teoretice si aplicatii practice in acest domeniu; intalniri cu personalitati locale cu atributii in
domeniul religios la nivelul comunitatii locale.

Atributiile principale ale prestatorului pentru organizarea celor 3 targuri de joburi

constau in

L. Dotarea spatiului in vederea desfasurarii in bune conditii a targurilor, spatiu care sa

intruneasca urmatoarele cerinte si conditii:

- traseul de la intrare pana la sala seminarului va fi marcat cu indicatoare de traseu (acolo

unde este cazul);

- sala va fi aranjata cu materialele de promovare a campaniei de constientizare;

- se vor asigura minimum un videoproiector, un ecran de proieclie si un laptop, cabluri,

flip-chart, markere, prize pentru laptop si conectarea la curentul electric a echipamantului

audio-video;
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea socialS gi combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunitifi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune sociale, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PRocoMUNITATE - lnterven$ii integrate la nlvelul comunitelii marginalizate vlad Tepel,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie ;i pentru incluziunea lor social6"
Contract de finangare nr:. POCUl2ol4121102686
lnvestim in dezvoltare durabili gi promovim egalitatea de gansel

Nota: Locatia va fi pusa la dispozitie de catre Autoritatea contractanta.

2. Sustinerea seminariilor, pregatire teoretica si practica.

3. Se vor asigura servicii de catering de tip "coffe break" pentru toti participantii la

seminarii. Se vor asigura pentru participantii la eveniment, in conditii adecvate, urmatoarele:

cafeaf ceai, apd plat5, api mineralS, sucuri, patiserie dulce si sarata. Furnizorul va asigura tot

echipamentul 9i suportul logistic necesare serviciului de catering (veseli, fele de mase, termos

etc.).

4. Se va asigura de intocmirea si completarea listelor de prezenta a participantilor.

5. Se vor asigura materiale de informare si promovare a campaniei de constientizare:

Pliante/flyere (100 de bucati) - cerinte: pe prima coperta vor aparea sigla UE, a

Guvernului Romaniei si a instrumentelor Structurale conform regulilor menlionate in

Manualul de ldentitate VizualS, precum 9i titlul si sigla proiectului, sigla beneficiarului si a

partenerului. Continutul va fi specific campaniei de constientizare.

Pixuri personalizate (100 de bucati) - cerinle: aplicarea de logo, in regim policromie cu

cerneluri rezistente la uzuri (sigla Uniunii Europene + titlul proiect - "PROCOMUNITATE").

Carnetele (100 de bucati) - cerinle: tip bloc notes spirala$ pe prima coperta vor aparea

sigla UE, a Guvernului Romaniei si a instrumentelor Structurale conform regulilor

menlionate in Manualul de ldentitate Vizuald, precum gi titlul si sigla proiectului, sigla

beneficiarului si a partenerului.

Mape personalizate campaniei de constientizare (100 de bucati) - cerinle: format inchis,

dimenisune 220/3L5 mm, coperti carton lucios, coperta spate prevazuta cu buzunar; pe

coperta mapei vor aparea sigla UE, a Guvernului Romaniei si a instrumentelor Structurale

lnrlrun..b gl@tu..t.
MMO
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PROGMMUL OPERATTONAL CAPTTAL UMAN 2O14-2O2O
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali 9i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4,2: Reducerea numdrului de comuniteti marginalizate (non-romd) aflate in risc de sdricie
ti excluziune socia[;, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterventii integrate la nivelul comunitStii marginalizate Vlad Tepet,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finangare nr: POCUI2O/412/102686
lnvestim in dezvoltare durabili gi promovem egalitatea de;ansel

conform regulilor mentionate in Manualul de ldentitate VizualS, precum 9i titlul si sigla

proiectului, sigla beneficiarului si a partenerului. Prima copertd va contine un mesaj

motivational personalizat pentru Campania de constientizare . Pe ultima copert; se va

plasa o caseti tehnicS, ce va contine urmdtoarele elemente: titlul proiectului; editorul

materialului; data publicdrii; textul ,,Confinutul acestui material nu reprezinti in mod

obligatoriu pozitria oficiali a Uniunii Europene sau a Guvernului Rom6niei".

- Brosuri de prezentare campanie de constientizare (100 de bucati) - cerinte: Format 44

inchis; L2 pagini; coperta - color, hartie LLig/mp; interior - color, hartie 80g/mp;

prindere - capsare. Continutul brosurii va fi specific campaniei de constientizare.

- Tricouri (50 de bucati) - cerinle : Culoare alba, vor contine minimum logo-ul proiectului

Procuminitate si un mesaj motivational scurt, specific campaniei de constientizare.

Note :

Continutul materialelor informative cat si crearea graficii acestora vor fi facute in

parteneriat cu Expertul de comunicare CMAI si Expertul PR din cadrul Proiectului

"PROCOMUNITATE".

Beneficiarul va pune la dispozilia prestatorului design-ul (macheta graficd) in format

vectorial pentru materialele informative, prestatorul av6nd responsabilitatea de a realiza

materialele la standarde de calitate corespunzAtoare.

Elementele de identitate vizualS gi culorile folosite pentru personalizarea tuturor

materialelor vor fi in conformitate cu prevederile Manualului de ldentitate VizualS pentru

lnstrumente Structurale 2OI4-202O (disponibil aici: http://www.fonduri-

ns ren comuntcare

h.ltumnbgtdcbr.L
M.2@O
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PROGMMUL OPERATTONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea socialS 9i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunitifi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterventii inregrate la nivelul comunit;[ii marginalizate Vlad Jepel,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in s5ricie gi pentru incluziunea lor socialS"
Contract de finanlare nr: POCUl2Ol4l?1102686
lnvestim in dezvoltare durabili gi promov5m egalitatea de;ansel

6. Luand in considerare evolutaa pandemiei de coronavirus COVID-19, Prestatorul trebuie

sa se asigure ca vor fi respectate toate masurile de igiena si siguranta impuse de normele

legislative in vigoare la momentul organizarii campaniei de constientizare (asigurarea de

masti, dezinfecanti, distantare sociala etc.).

7. AlteobligatiialePrestatorului:

- va realiza materiale foto/video, instantanee cu activitatea participantilor, in timpul derulirii
campaniei de constientizare/seminariilor;

- va informa urgent beneficiarul de orice evenimente care ar duce la intarzierea prestarii la

timp si cu eficienta a sarcinilor sale;

- va suporta orice alte cheltuieli legate de activitatea Prestatorului.

- va transmite catre Autoritatea Contractanta documente/livrabilele care atesta prestarea

serviciilor;

- orice alte obligatii stipulate in celelalte capitole ale prezentului caiet de sarcini.

Cele 8 seminarii tematice se vor desfasura conform planului de pregatire si graficului de

timp prezentante de Ofertant.

4. CARACTERISTICI TEHNICE SI FINANCIARE

4.1 Cerinte minime de calificare pentru ofertanti

Ofertantii vor prezenta Certificatul constatator, in copie lizibilS, semnat "conform cu
originalul", emis de Oficiul Registrului Comerfului de pe lSngd Tribunalul Teritorialin raza ciruia
ofertantuligi are sediul social, din care trebuie si reiasi c5:

informatiile sunt reale/valabile la data limitd de depunere a ofertei;
codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer[ului are
corespondentd cu obiectul contractului, respectiv codurile 8230 - Activitd{i de

ffi $ft
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PROGRAMUL OPERATTONAL CAPTTAL UMAN 2O14-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociala li combaterea sireciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunitdli marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
gi excluziune sociale, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunitelii marginalizate Vlad Jepe$,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie gi pentru incluziunea lor socialE"
Contract de finangare nr: POCUI2O/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabilS 9i promovim egalitatea de ganse!

organizare a expozitiilor, t6rgurilor $i congreselor / 8559-Alte forme de invatamant
n.c.a., activitati care se desfasoara la beneficiari si/sau in afara sediilor proprii.

Ofertantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice, astfel incdt s5 rispundd la toate

cerintele prezentului caiet de sarcini, pentru desfasurarea celor 8 seminarii, urmatoarele

documente:

- Suportul de curs - acesta trebuie sa curpinda continutul de pregatire teoretica pentru

fiecare seminar in parte, exceptie facand Seminarul 2 - Comitetul de lnovore Comunitars-

membri si functionalitate, al carui contiunut tematic va fi facut dupa contractare impreuna cu

Expertul dezvoltare comunitara din partea Autoritatii contractante.

- Planul de pregatire o seminqrului - ce contine numarul de ore olocqte fiecarei
teme/unitati didactice din cadrul seminarului.

- Lista formatori - atat pentru pregatirea teoretica cat si pentru cea proctica. Ofertantul

va aloco si prezenta in oferta minimum 2 experti (un expert cheie si unul non-cheie).

- Lista cu echipamente si occesorii - prevazute a fi utilizate pe parcursul programului de

formare (partea teorica si partea practica).

- Metodele de evoluare folosite.

4.2. Experti

Pentru efectuarea gi ducerea la bun sfargit a serviciilor, Ofertantul va include in

Propunerea tehnica lista cu expertii ce raspund de realizarea efectiva a proceselor de executie

aferente implementarii contractului.

Se solicita prin prezentul Caiet de sarcini, 1 (unu) Expert cheie formator si minimum L

(unu) Expert non-cheie formator pentru desfasurarea celor 8 seminarii.

ffi
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PROGRAi\^UL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 201 4-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea socialS 9i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numerului de comunitili marginalizate (non-romi) aflate in risc de serecie
ti excluziune sociald, prin implementarea de mEsuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunit5lii marginalizate Vlad fepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie 1i pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finantare nrz POCU|2O|4l7l102686
lnvestim in dezvoltare durabili ti promovem egalitatea de lansel

Expertii implicati in derularea contractului vor indeplini conditiile minime de calificare

descrise mai jos, calitatea personalului avand un impact semnificativ asupra calitatii executarii

contractului. Expertii pot fi sprijiniti de personalul suport, pe care Ofertantul il considera

necesar, conform ofertei sale.

Expert cheie formare

Cerinte minimale - Profil expert cheie formare
.|. Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;

* Certificat Formator eliberat ANC/CNFPA;

* Experienta generala in munca: minimum 3 ani;

a Experienta specifica in munca demonstrata prin participarea in cel putin un

proiect/contract la nivelul caruia sa fi realizat activitati de formare profesionala in

domeniul social/civic.

Responsabilitdti

F Asigura organizarea, coordonarea si supervizarea activitatii in conformitate cu cerintele
contractului;

) Pregateste suportul de curs si toate celelalte livrabile necesare desfasurarii seminariilor-
conform Ofertei;

F Sustine seminariile - conform Ofertei;

Expert non-cheie formare

Cerinte minimale- Profil expert non-cheie formare
.:. Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;

{. Certificat Formator eliberat ANC/CNFPA;

* Experienta generala in munca: minimum 3 ani;
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PROGRAMUL OPERATTONAL CAP|TAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea socialS gi combaterea sdriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunitSli marginalizate (non-romi) aflate in risc de sirdcie
li excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervengli integrate la nlvelul comunitelii marginalizate Vlad Tepe$,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie qi pentru incluziunea lor socialS"
Contract de finanlare nr: POCUI2O/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabili gi promovim egalitatea de ganse!

* Experienta specifica in munca demonstrata prin participarea in cel putin

proiect/contract la nivelul caruia sa fi realizat activitati de formare profesionala.

h.trud..t. Slructur.t
N.2a2a

un

Responsabilitati

> Sprijina expertul cheie formator in pregatirea suportului de curs si a tuturor celorlalte
livrabile necesare desfasurarii semi nariilor- conform Ofertei;

Sustine seminariile- conform Ofertei;

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minimale in cazul fiecarui expert, Ofertantul

va atasa ofertei tehnice urmatoarele documente:
- C.V. Europass, aferent fiecarui expert propus, semnat de catre fiecare titular si datat,

care sa ateste indeplinirea cerintelor solicitate de Autoritatea Contractanta;
- Diplome de studiisi certificari;

- Documente justificative: contracte de munca/adeverinte/fise de post/recomandari/orice

alt document relevant care demonstreaza experienta specifica solicitata.

ln cazul in care sunt propusi experti care nu sunt angajati ai Ofertantului, pentru fiecare

astfel de specialist se va complete de catre titular, se va semna si se va prezenta Declaratie de

disponibilitate.

4.3 Suplimentare resurse umane

Daca pe parcursul implementarii, Ofertantul sau Autoritatea Contractanta constata

necesitatea de suplimentare a resurselor umane pentru realizarea in bune conditii a activitatilor

asumate, Ofertantul va pune la dispozitie experti suplimentari (cheie gi non-cheie) fata de cei

inclugi in oferta initiala. ln cazul in care din motive obiective, anumite activitati vor trebui

implementate intr-o perioada mai scurta decdt cea specificata initial, iar aceasta modificare va

presupune implicarea mai multor experti cu acela$i profil, Ofertantul declarat c6gtigator igi

ffi
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PROGRAMUL OPERATTONAL CAp|TAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali 9i combaterea sir5ciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comuniti{i marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
gi excluziune sociali, prin imptementarea de m;suri integrate
Titlul proiectului: "PRocoMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunitStii marginalizate vlad fepeg,
pentru reducerea numdrului de persoane aflate in siricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finangare nri POCU/20l4l21102686
lnvestim in dezvoltare durabili 9i promovim egatitatea de Sanse!

asuma sa propuna Autoritatii Contractante resurse umane suplimentare (care sa corespunda

cerintelor minimale aferente respectivului profil) gi, ulterior, sa puna la dispozitie expertii

acceptati de UAT Comuna VLAD TEPES, in urma verificarii indeplinirii conditiilor. Verificarea va

consta in prezentarea Cv-urilor 9i validarea continutului prin prezentarea de catre Ofertantul
declarat c6gtigator a documentelor justificative. Orice resursa suplimentara alocata va fi inclusa

in pretul ofertat prin oferta financiara, pretul contractului fiind ferm gi neputand fi ajustat pe

intreaga durata de derulare a acestuia.

5. MODUL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A OFERTEI

5.1 Propunerea tehnica (oferta tehnica)

ln cadrul ofertei tehnice, Ofertantul va prezenta aspectele considerate ca fiind esentiale
pentru obtinerea rezultatelor asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor acestuia,

insotite de comentarii relevante ceea ce va arata modul in care Ofertantul intelege obiectivele
proiectului. Ofertantul dovedeste ca a inteles contextul, obiectivele si rezultatele proiectului
prin descrierea lor in detaliu, in concordanta cu Caietul de Sarcini.

Oferta tehnica va fi elaborata cu respectarea structurii Caietului de Sarcini. Ofertele care

se vor limito la a confirmo fdptul cd se vor presta todte activitatile solicitote, faro so prezinte

concret modul in care vor realizo dcest lucru, vor fi considerate neconforme.

Pe langa cele amintite mai sus in prezentul caiet de sarcini, se vor mai regasi in propunerea
tehnica urmatoarele documente:

* Suportul de curs si planul de pregatire ale seminariilor;

"! Vtodalitati de evaluare a participantilor in cadrul seminariilor;
* Personalul propus pentru indeplinirea contractului; definirea atributiilor si responsabilitatilor

tuturor expertilor propusi;
+ Metodologia de implementare a contractului (modul de desfasurare a campaniei de

constientiza re/semi nariilor);
* Graficul de desfasurare a campaniei de constientizare/seminariilor);

ffi
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PROGMMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali 1i combaterea s5riciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunititi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune sociald, prin implementarea de misuri integrate
Tirlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunltSlii marginalizate Vlad Jepe9,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de
lnvestim in

finangare nr : POCU / 2O/ 41 21 1 02686
dezvoltare durabilS 9i promovim egalitatea de Sanse!

rl Orice alte documente stipulate in prezentul Caiet de sarcini

5.2 Propunerea financiara

Propunerea financiara se va exprima in lei si se va transmite pana la data si ora limita de

depunere a ofertelor. Pretul de achizitie, in lei, a serviciului este ferm pe toata durata

contractului.

ln pretul total ofertat pentru fiecare participant, Operatorul economic va include toate

cheltuielile ocazionate de organizarea si derularea seminariilor fdri a fi necesard evidentierea

separat; a unor cheltuieli precum: asigurarea cazerii, serviciilor de mas;, diurnelor gi

transportului pentru personalul sdu; cheltuieli de relocare, asiguriri de sdndtate, dupd caz;

cheltuieli de comunicare; servicii de secretariaq costurile cu salariile expertilor sdi; orice alte

cheltuieli legate de activitatea ofertantului in derularea contractului, acolo unde este cazul.

Se va evidentia separat cheltuiala cu materialele de informare/promovare a campaniei

de constientizare.

5.3 Modul de prezentare a ofertei

Oferta (tehnica, financiara si documentele privind conditiile de participare) va fi depusa

in plic sigilat la sediul Primariei Vlad Tepes, jud. Calarasi, pana la data si ora indicate in anuntul

de participare, avand inscris si numele/denumirea, adresa completa a ofertantului precum si

denumirea serviciilor pentru care se depune oferta.

6. RAPORTAREA, RECEPTIA SI MODALITATI DE PLATA

5.1 CERINTE PRIVIND RAPORTAREA

Ofertantul declarat c6gtigitor este responsabil de elaborarea 9i transmiterea

urm;torului raport citre Autoritatea Contractant5:
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PROGMMUL OPERATTONAL CAPTTAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali gi combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunit;ti marginalizate (non-romi) aflate in risc de sericie
li excluziune sociali, prin implementarea de mlsuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunitilii marginalizate Vtad Jepel,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finanqare nr: POCUI2O/412/102686
lnvestim in dezvoltare durabil5 9i promovim egalitatea de 5ansel

' Raport final cu privire la implementarea contractului. Acest raport trebuie si descrie

intreg procesul de implementare a contractului gi va inlesni evaluarea rezultatelor obtinute atet

in termeni calitativi, cat gi cantitativi, cuprinzand:

- Listele de prezenta a participantilor pentru fiecare seminar;
- Materialele foto/video din timpul seminariilor;

- Formularele completate cu privire la gradul de satisfactie a participantilor;

- Evaluarea succesuluigi constrdngerilor majore in implementarea contractului;
- RealizSrilecontractului;

Rapoartul va fi transmis, atat in format electronic editabil, cat gi pe h6rtie. Aprobarea

raportului se face de cdtre un reprezentant al Autoritatii Contractante. Acesta va aproba

raportul sau va prezenta observatiile sale in termen de maximum 5 zile lucritoare de la data

depunerii acestuia. Prestatorul va modifica documentul pe baza observatiilor primite intr-un

termen de maximum 5 zile lucratoare. Rapoartele vor fi redactate in limba romana.

Autoritatea Contractantd poate cere Prestatorului sd elaboreze in decursul

implementdrii contractului si alte rapoarte, in mdsura in care acestea sunt legate de buna

desfSgurare a acestui contract.

6.2 Receptia serviciilor

Receptia cantitativa si calitativa a serviciilor va fi realizata de catre Autoritatea

Contractanta prin intermediul Comisiei de Receptie. ln baza raportului transmis de catre

Prestator, serviciile vor fi evaluate si aprobate de catre Autoritatea Contractanta.

6.3 Plata serviciilor

Plata se va face dupa prestarea serviciilor si aprobarea raportului final, in baza facturii

emise de prestator, insotita de procesul verbal de receptie, aprobat in baza ofertei financiare si

caietului de sarcini.

Prlmlrla
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1. Propunere financiara
2. Propunere tehnica 70%

2.A Calificarea gi experienla personalului desemnat
pentru realizarea contractului

Factori de evaluare

2.B Metodologia de implementare a contractului
Total P(total)=100 puncte

l. Detalierea factorilor de evaludre si a olaoritmului de calcul pentru propunereaflnanciard

Modalitotea de calcul a punctajului finoncior (Pfindnciar(n))

Punctajul financiar se acorda astfel:

a. Pentru cel mai mic dintre preturile ofertate se acordi 30 de puncte;

b. Pentru alt pret dec6tcel prevdzut la litera a)se acordd punctajulastfel:

Pfinanciar(n) = Pmin x 30 puncte/ Pofertat(n)

Unde:

Pmin = cel mai mic pret rezultat din evaluarea ofertelor prezentate

Pofertat (n/ = pretul ofertei n pentru care se face evaluarea

Punctajul maxim pentru acest criteriu este de 30 de puncte.

Punctaj maxim
P1=30 puncte
p2=70 puncte

P2A=4O puncte

P2B=30 puncte

Pondere
30%

UNNINEA FUROPFANA

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali 9i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunititi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
gi excluziune socialS, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunit6!ii marginalizate Vlad Jepeq,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie 9i pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finanlare nr:. PQCU/2Q/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabili ;i promovim egalitatea de gansel

7. Criteriide evaluare

Criteriul de atribuire - "cel mdi bun rdport colitdte-pref' cu conditia indeplinirii cerintelor

minime de calificare.

Propunerea finonciord: 30 puncte

Propunereo tehnicd: 70 puncte

Oferta care va fi declarati c6gtigdtoare este oferta care obtine cel mai mare punctaj

total. Punctajul total obtinut de oferto n se calculeazi pe baza formulei:

Ptotal(n) = Pfinanciar (pret servicii de organizare campanie de constientizare) + Ptehnic

(servicii de organizare campanie de constientizare) .

30%

LOO%

ffi
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PROGRATAUL OpERATTONAL CAPTTAL UMAN 20 1 4-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociald 9i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numerului de comunitdfi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune sociale, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterventii inregrate la nivelul comunitSlii marginalizate Vtad Jepeg,
pentru reducerea num5rului de persoane aflate in slricie 9i pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finanlare nr: POCUIZO/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabilS 9i promov5m egalitatea de lanse!

ll, Detaliereo fdctorilor de evdludre si a olqoritmului de calcul pentru propunereo tehnico

servicii de organizare campanie de constientizare:

Punctajul maxim pentru acest criteriu este de 70 de puncte.

Punctajul tehnic (P.tehnic) al fiecdrei oferte va fi constituit din punctajul obtinut de fiecare

ofertS pentru factorii de evaluare specificat mai jos, conform algoritmului de punctare

specificat:

A. Calificarea siexperienta personalului desemnat pentru realizarea contractului = 40 puncte.

Se puncteazd Expertul cheie formare, expert cu bogate cunogtinte si experienti
relevantS, care a desfSgurat activitate sau desfSgoard in prezent activitate in domeniul formarii
profesionale, cu bogate cuno$tinte teoretice gi practice gi experientd relevantS, doveditd prin

participarea la programe de formare ?n domeniul social/civic.

in acest sens se va depune CV-ul, precum gi docum6ntele suport (contracte de

munca/recomandari/fise de post/adeverinte/orice alt document justificativ) care sa

demonstreze experienta specifica solicitata,

Descriere criteriu:

Punctajul maxim acordat pentru oferta tehnici (2.A) pentru serviciile de organizare

campanie de constientizare este de 40 de puncte, repartizate in functie de urmStorul factor:

Punctajul acordat, pentru expertul cheie formare va fi urm5torul:

o sustinerea unui curs de formare profesionala in domeniul social/civic din pozitia de

formator, pentru un numar de grupe de cursanti de peste 8 (grupe)- 40 puncte;

. sustinerea unui curs de formare profesionala in domeniul social/civic din pozitia de

formator, pentru un numar de grupe de cursanti cuprins intre 7-8 (grupe) 30

puncte;

2W 2020
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PROGMMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014.2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali gi combaterea siraciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea num5rului de comunititi marginalizate (non-rome) aflate in risc de sirlcie
9i excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlli inregrate la nivelul comunitllii marginalizate Vlad Tepel,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in sdricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finanqare nr: POCU/2O/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabili gi promovim egalitatea de Sansel

sustinerea unui curs de formare profesionala in domeniul social/civic din pozitia de

formator, pentru un numar de grupe de cursanti cuprins intre 5-6 (grupe) - 20

puncte;

sustinerea unui curs de formare profesionala in domeniul social/civic din pozitia de

formator, pentru un numar de grupe de cursanti cuprins intre 2-4 (grupe) - 10

puncte;

Nivelul minim solicitat este participarea la un contract similar (respectiv, participarea in

cel putin un proiect/contract/colaborare la nivelul caruia sa fi realizat activitati de formare
profesionala in domeniul social/civic). Experienla prezentatd peste nivelul minim solicitat in
care se incadreazd experienta Expertului cheie formare, face obiectul acestui factor de

evaluare.

Punctajul final pentru criteriul 2.A este 40 puncte.

B. Metodologia de implementare a contractului = 30 puncte.

1,. Pentru factorul de evaluare "Metodologia de implementare a contractului " a fost

stabilit un numdr de 5 subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper

?n aprecierea factorului.

2. Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul "foarte
bine/bine/acceptabil". Comisia de evaluare va acorda calificativul lu6nd in considerare liniile

directoare prezentate in tabelul de mai jos.

3. Fiecdrui calificativ ii corespunde o not5. Nota pentru calificativul "foarte bine" este

6, nota pentru calificativul "bine" este 3, nota pentru calificativul "acceptabil" este 1.

a

o
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PROGRAMUL OPERATTONAL CAP|TAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali gi combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numerului de comunitiqi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune socialS, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterven{ii inregrate la nlvelul comunlt5lii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflatein siricie 9i pentru incluziunea lor social5"
Contract de finantare nr: POCU/2Ol412/102686
lnvestim in dezvoltare durabili gi promovim egalitatea de ganse!

Calificative

B1. Abordarea propusi pentru implementarea contractului

Punctaj

Abordarea propusd demonstreazd o foarte bund inlelegere a
contextului, respectiv o particularitdtii sarcinilor stabilite in

caietul de sarcini, fn corelalie cu dspectele-cheie, precum gi cu

riscurile gi ipotezele identificate.

Linii directoore: se vo onaliza informatia furnizatd in

Formularul de propunere tehnicd

6

Abordoreo propusd demonstreazd in[elegerea portiald q

contextului, respectiv a particularitdtii sorcinilor stabilite in

coietul de sarcini, in corelalie cu aspectele-cheie, precum $i cu

riscu rile gi ipotezele identificate.

Abordoreo propusd dratd o in[elegere limitatd o contextului,

respectiv o particulqritdtii sarcinilor stabilite in caietul de

sorcini.

8.2. Resursele (umane gi materiale) gi realizirile corespunzetoare fiecdrei activitdli

Linii directoare: se va analiza informalia furnizatd in
Formularul de propunere tehnicd

foarte bine

bine

acceptabil

UNIUNEA EURoPEANA

3

1

ffi dA\
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Calificative Punctoj
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PROGMMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali gi combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea num6rului de comuniteti marginalizate (non-rome) aflate in risc de sirScie
ti excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunitSlii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finantare nr: POCUI2O/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabili 9i promovim egalitatea de;anse!

Resursele identificote gi reolizdrile indicate sunt corelate

deplin/in mare mdsurd cu complexitotea fiecdrei octivitdli
propuse.

Resursele identificate sau realizdrile indicote sunt corelate

intr-un mod limitat cu complexitoteo activitdtilor propuse.

Resursele identificate Si reolizdrile indicate sunt partial

corelate cu complexitatea fiecdrei activitdli propuse.

@

Durata activitdlilor corespunde partrial complexitdtii

ecestore, iar succesiunea dintre qcesteo, inclusiv perioada

de desfdgurqre este corelotd doar parlial cu logica relatiei
dintre acestea. Durato prevdzutd pentru fiecare operotiune

foarte bine

8.3. ?ncadrarea ?n timp, succesiunea gi durata activitililor propuse

Linii directoare: se va anolizq informa[ia furnizatd in

Formularul de propunere tehnicd

occeptabil

Durato activitdlilor corespunde deplin complexitdfii
acestora, iar succesiuneq dintre ocestea, inclusiv perioada

de desfdgurare, este stabilitd in func[ie de logica relafiei

dintre acesteo. Durata prevdzutd pentru fiecore operatiune
principald necesard este corelatd cu activitdsile prevdzute o

fi realizate in lunile respective gi resursele identificate pentru

de sfd g u ra re a a ce sto ra.

Calificative

J-

bine

6

3

7

ffi

Punctaj

foarte bine

bine
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PROGMMUL OPERATTONAL CAPTTAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociala ti combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunitali marginalizate (non-rom5) aflate in risc de siricie
gi excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectulul: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunitSlii marginalizate Vtad Jepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie 

'i 
pentru incluziunea lor sociali"

Contract de finanlare nr: POCUI2O/4/21102686
lnvestim in dezvoltare durabili 5i promovim egalitatea de ganset

principald necesord este corelatd par[ial cu octivitdlile
prevdzute a fi reolizate in lunile respective gi resursele

esti m ote pe ntru desfd gu ra rea o cestora.

Durota activitdlilor este in micd mdsurd potrivitd

complexitdtii ocestora sau succesiunea dintre acesteo,

inclusiv periooda de desfdgurore, este stabilitd intr-un mod

foarte putin adecvqt in raport cu logica relaliei dintre
ocestea sou durqta prevdzutd pentru fiecare operatiune
principold necesard este corelatd in micd mdsurd cu

activitdlile prevdzute a fi reolizate in lunile respective $i
resursele estimate pentru desfdgurarea acestora.

acceptabil 1

8.4. ldentificarea giTncadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelorf semnificative in
executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in
raporteri, in special cele previzute in caietul de sarcini

Linii directoare: se va analizo informalia

furnizatd in Formularul de propunere tehnicd

/r

Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru

executia contrqctului, sunt incadrate corect in timp gi corelate

corespunzdtor cu raportdrile, in special cele prevdzute in

caietul de sarcini.

Punctele de reper identificate sunt in micd mdsurd

semnificotive pentru execufia contractului, dor sunt incadrote

ffi

UNIUNEA EUROPEANA

Calificative Punctaj

bine

6foarte bine

$ru
Stala Qiruuiala lhJ lM i ryt

3
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acceptabil

Punctaj maxim total privind factorul de evaluare Metodologia de implementore o
contractului lPzB)- 30 puncte.

Punctajul total al propunerii tehnice se calculeaza astfel: P2--P2A + P2B

Punctajulfinal se va calcula cu formula: P=P1+P2

Oferta care obline punctajul final cel mai mare va fi declaratd cdgtigStoare. Clasificarea

ofertelor se face in ordinea descrescdtoare a punctajului oblinut, prin insumarea punctajelor

aferente factorului financiar gi al celui tehnic, av6nd in vedere ponderile pentru factorii de

evaluare. in cazul in care, ca urmare a insumdrii punctajului tehnic cu punctajul financiar, 2 sau

mai multe oferte au obtinut punctaj final egal, oferta care va fi declaratd cdgtigitoare, dintre
acestea, va fi oferta ce are pre(ul cel mai scdzut.

ffi

cazul).

Sunt indicote in mod limitat responsobilitdlile in execulio

controctului $i interocliunea intre membrii echipei, inclusiv

cele referitoare lo manogementul contractului si activitdlile
de suport sau distribuireo gi interocliuneo sarcinilor gi

responsabilitdlilor intre operatorii economici din cadrul
grupului (dacd este cozul).

PROGRAMUL OPERATTONAL CAP|TAL Ui AN 2014-2020
Axa prioritari 4: Incluziunea sociali gi combaterea s;r;ciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunititi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
gi excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervengii integrate la nivelul comunltdlii marginalizate Vlad fepel,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in sdricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finangare nr: POCUl2Ol412/102686
lnvestim in dezvoltare durabili gi promovEm egalitatea de gansel

l.llrun.nt. Sltuctur.b
2il.420
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPTTAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali 9i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comuniteti marginalizate (non-rom5) aflate in risc de siricie
gi exctuziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul prolectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nlvelul comunitStii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in sirdcie gi pentru incluziunea lor social5"
Contract de
lnvestim in

finan{are nr : POCU l2O I 4 I 21 102686
dezvoltare durabilS gi promovSm egalitatea de ;ansel

8. DISPOZITII FINALE

Oricare dintre documentele si informatiile emise sau acumulate prin executarea acestui

contract trebuie sa respecte regimul specific proiectelor cu finantare nerambursabila in ceea ce

priveste accesibilitatea, disponibilitatea si pastrarea.

Avizat,

Costin Niculae

Manager de proiect

lntocmit,

Vasile Eduard

Expert dezvoltare comunitara

&
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