Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2: ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa
muncii”
Titlul proiectului: “Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în
scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii”
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia
Contract nr. POSDRU/96/6.2/S/49743

Aprobat
Manager proiect
TERMENI DE REFERINŢĂ D1
Selectare expert termen scurt pentru achiziţii
POSDRU/96/6.2/S/49743
“Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul
îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii”
Durata contractului: 4 luni (decembrie 2012- martie 2013)
1.
Descrierea proiectului:
Proiectul vizează dezvoltarea capitalului uman şi consolidarea capacităţii furnizorilor de servicii sociale prin
oferirea gratuită de programe de formare pentru specialiştii acestora în scopul îmbunătăţirii accesului şi
participării grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.
Prin dezvoltarea de programe de formare profesională modulare pentru specialiştii din serviciile sociale se
vor consolida capacităţile furnizorilor de servicii sociale în activitatea cu persoanele vulnerabile şi familiile
acestora.Se va dezvolta o reţea partenerială între actorii sociali implicaţi relevanţi pentru piaţa muncii în
vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile.
Prin realizarea de studii şi cercetări şi valorizarea şi diseminarea acestora în cadrul a două seminarii cu
actorii sociali din domeniu se vor identifica oportunităţilor de ocupare, metodele de lucru şi nevoile specifice
ale diferitelor grupuri vulnerabile privind noi forme şi condiţii de reabilitare profesională
2.
Obiectivul recrutării expertului:
Obiectivul este asigurarea activităţilor de achiziţie publică derulate în proiectul POSDRU/96/6.2/S/49743
„Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii
accesului pe piaţa muncii”.
3.
Etapele activităţii expertului:
Expertul va desfăşura următoarele activităţi:
• Analizează situaţia actuală privind dotările din universitate şi propune achiziţii în limita fondurilor
rămase.
• Întocmeşte pentru CR8 şi CR9 anexele conform Instrucţiunilor AMPOSDRU nr. 51, 59 şi 63.
• Actualizează lista tuturor achiziţiilor derulate în proiect pentru CR8 şi CR9.
• Contribuie la redactarea documentaţiei de atribuire (referate, note justificative, fişa de date, caiet de
sarcini).
• Publică în SEAP anunţurile privitoare la contractele de achiziţii publice derulate în proiect.
• Contribuie la redactarea documentelor aferente derulării procedurii de achiziţie publică (calendar,
raport de evaluare, comunicări către ofertanţi, solicitări de clarificări şi răspunsuri la clarificări, etc.) şi
verifică dosarul administrativ al licitaţiilor publice derulate în proiect.
• Participă la sesiunile de deschidere şi negociere a ofertelor.
4.
Profilul expertului:
Cerinţe faţă de aplicant:
Pregătirea profesională:
 studii superioare de lungă durată
 certificare expert achiziţii publice cod COR 214946
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Experienţa necesară:
 Experienţă minim 3 ani în achiziţii publice şi operare în SEAP pentru autorităţi contractante.
 Activitate în proiecte cu contract individual de muncă.
Disponibilitate: activitatea se va derula la sediul universităţii conform solicitării managerului de proiect.
Abililităţi:
 abilităţi foarte bune de comunicare
 abilităţi utilizare tehnică de calcul
 responsabilitate, punctualitate, flexibilitate
Criterii de selecţie:
Contractul va fi semnat cu aplicantul, absolvent de studii superioare, care va prezenta cea mai bună
valorificare a resurselor puse la dispoziţie, luând în considerare următoarele criterii:
 Număr de achiziţii publice derulate pentru autorităţi contractante
 Număr de operări în SEAP
 Activitate în proiecte cu contract individual de muncă
 Competenţe certificate utilizarea tehnicii de calcul.
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