
 
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 
 
 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENER în proiectul 
“Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale 

în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii” 
 
Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia în calitate de beneficiar al contractului de 
finanţare cu nr. de identificare POSDRU/96/6.2/S/49743 aferent proiectului “Dezvoltarea 
de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul 
îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii”, finanţat din Fondul Social European, 
anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru identificarea unui nou partener 
şi încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea implementării proiectului 
menţionat. 
Obiectivele proiectului, aflate în sarcina Beneficiarului şi Partenerului, sunt următoarele: 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman şi consolidarea 
capacităţii furnizorilor de servicii sociale prin dezvoltarea programelor de formare pentru 
specialiştii acestora în scopul îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor vulnerabile la 
educaţie şi pe piaţa muncii 
Astfel proiectul îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective specifice:  

  Identificarea oportunităţilor de ocupare, a metodelor de lucru şi a nevoilor specifice 
ale diferitelor grupuri vulnerabile privind noi forme şi condiţii de reabilitare 
profesională, prin realizarea de studii şi cercetări şi valorizarea şi diseminarea 
acestora în cadrul a două seminarii cu actorii sociali din domeniu 

  Consolidarea capacităţii furnizorilor de servicii sociale a altor organizaţii relevante, 
prin dezvoltarea programelor de formare profesională pentru specialiştii acestora, 
pentru a le îmbunătăţi competenţele şi modalitatea de abordare în activitatea 
desfăşurată cu sau pentru persoanele vulnerabile şi familiile acestora  

  Activităţi  de furnizare de formare profesională în vederea ocupării, recalificării sau 
formării profesionale ulterioare şi pentru dezvoltarea potenţialului profesional al 
femeilor de etnie roma sau femeilor recent intrate în şomaj datorită crizei 
economice identificate ca fiind persoane vulnerabile şi supuse riscului de 
excluziune socială,  formare care urmăreşte atât consolidarea motivaţiei pentru 
integrarea pe piaţa muncii, cât şi dezvoltarea competenţelor care să le permită să-
şi asume roluri sociale şi economice 

  Dezvoltarea de forme de cooperare, parteneriate şi reţele integrate între actorii 
sociali implicaţi relevanţi pentru piaţa muncii, în vederea identificării şi promovării 
oportunităţilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile   

Graficul activităţilor proiectului este ataşat prezentului anunţ. 



 
În conformitate cu contractul de finanţare menţionat, pe parcursul implementării 
proiectului, trebuie atinşi următorii indicatori: 

 250 persoane vor participa la instruire - acces pe piaţa muncii; 
 225 dintre persoanele participante la instruire  vor fi certificate; 
 50 persoane (femei) vor participa la programe de calificare/recalificare destinate 

grupurilor vulnerabile, dintre care 15 persoane de etnie roma; 
 90% dintre participanţii la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor 

vulnerabile vor obţine  certificare;  
 80% dintre participanţi de etnie roma la programele de calificare/recalificare 

destinate grupurilor vulnerabile vor obţine  certificare; 
 1102 ore de formare vor fi planificate şi realizate;  
 3000 broşuri/fluturaşi vor fi tipăriţi  
 300 suporturi de curs vor fi tipărite  
 10% dintre participanţii la cursurile de formare vor primi măriri salariale sau vor fi 

promovaţi in anul următor participării la cursurile din proiect. 
 

DESCRIEREA PARTENERIATULUI 
Partenerul este implicat în  implementarea activităţilor proiectului, expertiză şi resurse 
umane.  
Astfel, în cadrul activităţii A.1., specialişti ai partenerului îşi vor valorifica expertiza prin 
participarea la cele două seminarii ştiinţifice “Modalităţi de reabilitare profesională şi forme 
alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile “ şi “Modalităţi de 
identificare şi dezvoltare a oportunităţilor de ocupare şi metode de lucru cu persoanele 
vulnerabile“ şi vor contribui la  diseminarea concluziilor studiilor prin transmiterea lui la alţi 
parteneri cărora le furnizează cursuri de formare.   
Pentru desfăşurarea activităţii A.2. de furnizare a programelor de formare partenerul va 
contribui direct prin experţii proprii care vor realiza suporturi de curs şi vor desfăşura 
formarea, evaluarea şi certificarea absolvenţilor pentru modulele:  

1. Manager de Proiect (acreditat CNFPA); 
2. Rolul asistentului şi lucrătorului social în cadrul serviciilor furnizate de administraţia 

publică locală; 
3. Inspector Resurse Umane (acreditat CNFPA); 
4. Asistenţa socială în protecţia persoanelor cu handicap; 
5. Politici sociale privind protecţia familiei şi a copilului. 

Cursurile vor avea în total  254 ore, organizate în 3 serii de câte 3 cursuri la care vor 
participa minim 75 de persoane (15 personalul al organizaţiilor societăţii civile, 30 angajaţi 
ai administraţiei publice locale şi 30 personalul al agenţiilor publice/private care furnizează 
servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, etc.). Un cursant va urma obligatoriu 
toate cursurile dintr-o serie. 
Partenerul participă la realizarea parteneriatului şi reţelei între furnizorii de servicii publice 
implicaţi în proiect (activitatea A3) 
În cadrul activităţii A.4. de promovare, informare, vizibilitate proiect, partenerul va participa 
la conferinţele de presă pentru promovarea proiectului şi la emisiunile TV în cadrul 
posturilor TV locale. 



 
Termenul de finalizare a proiectului, conform documentaţiei actuale este 01.12.2013. 
Valoarea totală a proiectului este 3.764.370,00 lei. 
Bugetul care se va aloca Partenerului (valoare fermă în lei, angajată prin Acordul de 
Parteneriat) este destinat, conform contractului de finanţare, cheltuielilor cu: resursele 
umane, participanţi, alte tipuri de costuri şi cheltuieli indirecte/generale de administraţie, iar 
rambursarea se va face, pe baza regulilor de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în 
legislaţia naţională şi comunitară şi conform procedurilor FSE-POSDRU, pe baza 
documentelor validate şi auditate. Conform regulilor FSE, Partenerul nu poate face profit 
in cadrul unor astfel de proiecte.  

Operatorii economici / organizaţiile interesate sunt invitate să depună o scrisoare de 
intenţie însoţită de toate documentele enumerate mai jos, până la data de 07.09.2011 
ora 12.00, la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia din Str. Gabriel Bethlen nr. 
5, cod poştal 510009, Alba Iulia (Registratura) cu precizarea: pentru proiectul 
“Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale 
în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii”- Propunere de parteneriat, în 
atenţia domnului ILEANĂ Ioan – Manager de proiect.  
Potenţialii parteneri trebuie să îndeplinească două categorii de condiţii: cele legate de 
cerinţele Ghidului solicitantului aplicabile în acest apel şi cele legate de capacitatea de a 
implementa activităţile ce-i vor reveni conform descrierii de mai sus. Îndeplinirea acestor 
condiţii trebuie să fie demonstrată prin documente legale. 
Pentru eventuale clarificări sau detalii suplimentare vă rugăm să-l contactați, pe domnul 
ILEANĂ Ioan, manager de proiect (iileana@uab.ro ). 



 
DOCUMENTE NECESARE 

 

1. Scrisoare de intenţie/motivaţie. 
 

2. Propunere tehnică: În propunerea tehnică candidatul va prezenta o structură de 
echipă, o sinteza a autovaluării echipei ofertante, sub forma unui tabel centralizator 
după modelul de mai jos (secţiunea Condiţii specifice) şi o propunere de buget 
completată în formatul standard de buget, conform prevederilor Ghidului solicitantului 
Condiţii generale 2009 şi Ghidul solicitantului Condiţii specifice Cerere de proponere de 
proiecte nr. 96. Este recomandabil să se facă şi o detaliere a bugetului pentru fiecare 
element de cost încorporat. Sustenabilitatea bugetului prezentat de ofertant (luând 
în considerare bugetul aprobat prin cererea de finanțare) este condiție 
eliminatorie. 

 
3. Documente necesare, conform ghidului solicitantului 2010  şi legislaţiei 

specifice: 
Pentru organizaţii non profit înfiinţate în baza Ordonanţei 26/30 ianuarie 2000, cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
a) Documentele statutare, inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti  de modificare 
dacă este cazul, (copie cu menţiunea conform cu originalul, semnată şi ştampilată de 
reprezentantul legal al solicitantului pe fiecare pagină);  
b) Hotărârea judecătorească de înfiinţare, (copie cu menţiunea „conform cu originalul”, 
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului pe fiecare pagină); 
c) Extras actualizat din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, sau certificat emis de judecătorie 
sau tribunal, care să ateste numărul de înregistrare şi situaţia juridică a organizaţiei 
(original); 
d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să 
cuprindă: formular 01 „Capitaluri" si formular 02 „Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil 
trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează, 
trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (în 
copie conform cu originalul) 
e) Raport de audit întocmit de un auditor extern autorizat care certifică situaţiile financiare 
ale solicitantului cu privire la ultimul exerciţiu financiar disponibil.  
f) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate  cu Ordinul ministrului finanţelor 
publice 673/2009  privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare 
fiscală  pentru persoane fizice şi juridice, a certificatului de obligaţii bugetare precum şi a 
modelului şi conţinutului acestora.  La secţiunea C „informaţii pentru  verificarea eligibilităţii 
persoanelor juridice  pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile„, suma înscrisă la 
litera a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisă la litera b), (în original); 
g) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate  cu ordinul comun al ministrului 
administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice nr. 2052 bis/1528/2006.Certificatul 
trebuie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitaţilor de fonduri externe 
nerambursabile, emisă în conformitate cu ordinul comun al ministrului administraţiei şi 
internelor şi ministrul finanţelor publice nr. 75/767/2009 în care trebuie să fie precizat că 
solicitantul se în cadrează la data întocmirii certificatului de atestare fiscală în următoarea 
situaţie “obligaţiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în 
ultimul semestru încheiat”  
Nota: documentele solicitate la punctele f) şi g) se vor prezenta în cazul în care organizaţia 
va fi selectată ca partener. 
Pentru Societati Comerciale infiintate in baza Legii 31/1990 privind societatile 
comerciale, republicată:  
a) Documentele statutare, inclusiv actele adiţionale, dacă există (copie cu menţiunea 
„conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului pe 
fiecare pagină); 



 
b) Certificatul de înregistrare fiscală/CUI (copie cu menţiunea „conform cu originalul”, 
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului pe fiecare pagină); 
c) Adeverinţă eliberată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului care să ateste că 
organizaţia dumneavoastră nu este în stare de insolvenţă sau pe cale de lichidare, nu are 
afacerile administrate de către tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu 
creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă 
la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură 
similară prevăzută în legislaţia si reglementările naţionale în vigoare (în original);  
d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să 
cuprindă: formular 01 "Capitaluri" si formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil 
trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează, 
trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare si antetuI cu datele de identificare complete 
(copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal 
al solicitantului pe fiecare pagină); 
e) Raport de audit întocmit de un auditor extern autorizat care certifică situaţiile financiare 
ale solicitantului cu privire la ultimul exerciţiu financiar disponibil.  
f) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate  cu Ordinul ministrului finanţelor 
publice 673/2009  privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare 
fiscală  pentru persoane fizice şi juridice, a certificatului de obligaţii bugetare precum şi a 
modelului şi conţinutului acestora.  La secţiunea C „informaţii pentru  verificarea eligibilităţii 
persoanelor juridice  pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile„, suma înscrisă la 
litera a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisă la litera b), (în original); 
g) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate  cu ordinul comun al ministrului 
administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice nr. 2052 bis/1528/2006.Certificatul 
trebuie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitaţilor de fonduri externe 
nerambursabile, emisă în conformitate cu ordinul comun al ministrului administraţiei şi 
internelor şi ministrul finanţelor publice nr. 75/767/2009 în care trebuie să fie precizat că 
solicitantul se în cadrează la data întocmirii certificatului de atestare fiscală în următoarea 
situaţie“obligaţiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în 
ultimul semestru încheiat”  
Nota: documentele solicitate la punctele  f) şi g) se vor prezenta în cazul în care organizaţia 
va fi selectată ca partener. 

 
4. Împuternicirea reprezentantului legal sau al consiliu director al organizaţiei pentru 
persoana desemnată să semneze Acordul de Parteneriat. 
 
5. Listă cu proiectele derulate  
 
6. CV-urile a … experţi pe termen lung propuşi să facă parte din echipa de proiect pentru 
implementarea activităţilor aflate conform Graficului de activităţi, în sarcina Partenerului. 
Poziţiile cheie din echipa Partenerului sunt următoarele: 

- Poziţia 1: expert în ………, minim 5 ani vechime in specialitate 

- Poziţia 2: expert în ………., minim 5 ani vechime in specialitate 

- ……… 

Toţi experţii propuşi trebuie să aibă abilităţi manageriale, experienţă în consultanţă, abilităţi de 
comunicare. Experienţa în lucrul în proiecte POSDRU şi abilităţi de comunicare în limba engleză, 
constituie un plus la evaluarea CV-urilor individuale şi a echipei. 

Dintre experţii propuşi, unul va fi desemnat ca lider de grup din partea Partenerului şi va avea 
delegarea organizaţiei pentru deciziile din cadrul proiectului şi pentru alocarea resurselor necesare 
implementării şi respectarea graficului de activităţi şi livrări. 
 



 
CONDIŢII SPECIFICE 

 
A. Criteriile eligibilitate (calificare) a Partenerului sunt următoarele: 

1. Prezentarea unei Declaraţii pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal 
al organizaţiei, privind respectarea criteriilor de eligibilitate - criteriu eliminatoriu; 

2. Angajamentul scris de a se implica, cu resursele de care dispune, în realizarea 
proiectului pe întreaga durată de implementare a acestuia – criteriu eliminatoriu; 

3. Domeniul de activitate al organizaţiei să fie relevant pentru obiectivele proiectului, 
respectiv activităţi de formare - criteriu eliminatoriu; 

4. Să fie organizaţie din România cu sediul în regiunea Nord Vest - criteriu 
eliminatoriu;  

5. Domeniul de activitate să fie conform cu activităţile necesare atingerii obiectivelor 
propuse;  

6. Organizaţia trebuie sa fie furnizor autorizat de formare continuă şi profesională;  
7. Organizaţia trebuie sa fie acreditată pentru a presta, în condiţiile legii: servicii de 

formare profesională;  
8. Experienţă în managementul şi implementarea de proiecte cu finanţări europene; 

Experienţă în organizarea de programe de formare continuă/profesională;  
9. Experienţă în organizarea şi derularea cursurilor de formare profesională, autorizate 

CNFPA 
 
B. Criterii de departajare a ofertelor in vederea selecţiei partenerului 
Având in vedere complexitatea sa, procesul de departajare se realizează in două etape.  
Etapa 1, se desfăşoară la momentul deschiderii ofertelor, prin care ofertantul, la oferta 
tehnică, trebuie să depună o sinteză a autovaluării echipei ofertante, sub forma unui tabel 
centralizator, cu punctaj, respectiv cu menţiunea documentelor suport*: 
Nr.
crt Tipul expertizei Numele si 

prenumele Punctaj Document Obs 

1. 
Capacitate instituţională şi 
individuală în coordonare - 
implementare proiecte 

…    
…    
    

2. 
Capacitate monitorizare 
tehnică in proiecte 
POSDRU 

…    
…    
    

3. 
Capacitate instituţională şi 
individuală in evaluare şi 
control proiecte POSDRU: 

…    
…    
    

4. 
Capacitate expertiză 
tehnico financiară: 

…    
…    
    

5. 
Capacitate instituţională şi 
individuală de organizare şi 
susţinere cursuri 

…    
…    
    

6. 
Capacitate dezvoltare 
know/how proiecte 
europene: 

…    
…    
    

* inseraţi liniile necesare pentru a completa tabelul de autoevaluare   



 
Autoevaluare se face in baza unor criterii de performanta, după cum urmează. 
1. Capacitate instituţională şi individuală în coordonare - implementare proiecte: 

- 10 puncte pentru coordonator proiect, 
- 2 puncte membru in echipa de coordonare/proiect 

2. Capacitate monitorizare tehnica in proiecte POSDRU: 
- 10 puncte/expert 

3. Capacitate instituţională şi individuală in evaluare şi control proiecte POSDRU: 
- 10 puncte/expert 

4. Capacitate expertiză tehnico financiară: 
- 10 puncte/expert 

5. Capacitate instituţională şi individuală de organizare şi susţinere cursuri: 
- organizare cursuri - 10 puncte/sesiune de cursuri 
- susţinere cursuri in calitate de lector sau formator - 5 puncte/ lector 
- tutore activităţi educaţie - 2 puncte/tutoriat 

6. Capacitate dezvoltare know/how proiecte europene: 
- consultanta specialitate proiecte - 10 puncte/proiect 
- funcţii de conducere (compartimente de dezvoltare, management proiecte) - 10 
puncte/poziţie 
- alte funcţii cu rol executiv de expert/ raportare - 2 puncte/poziţie 

 
Etapa a doua începe in momentul in care echipa de selecţie a desemnat ofertele eligibile 
si se desfăşoară pe parcursul a 5 zile lucrătoare, timp in care ofertanţii eligibili trebuie să 
aducă documentele justificative, conform legislaţiei in vigoare. 
Câştigătorul va fi desemnat in urma ierarhizării după punctajul obţinut (punctajul maxim va 
desemna câştigătorul). 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 


