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CAIET DE SARCINI 

 

pentru achiziția directă de servicii de organizare campanie de animare si nediscriminare 

 

 

1. Beneficiarul serviciului achiziționat 

 

ASOCIATIA "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TÎRGU MUREŞ" din Municipiul Târgu 

Mureş, România, Str. Gh Doja nr. 28, judeţul Mureş. 

 

2. Titlul proiectului pentru care se va achiziționa serviciul 

“Sprijin pentru funcţionarea Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Tîrgu Mureş”, Cod 

SMIS 2014+: 123631 

 

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală 

plasată sub responsabilitatea comunității Prioritatea de investiție 9.vi Strategii de dezvoltare 

locală apel de proiecte elaborate la nivelul comunității, apel de proiecte 

POCU/390/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu 

populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în 

contextul mecanismului de DLRC./1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma 

și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, 

cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ 

operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

 

3. Introducere 

 

ASOCIATIA "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TÎRGU MUREŞ este beneficiarul 

proiectului nr: POCU/390/5/1/123631, “Sprijin pentru funcționarea Sprijin pentru funcţionarea 

Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Tîrgu Mureş”, Cod SMIS 2014+:123631. 

 

 

ASOCIATIA "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TÎRGU MUREŞ dorește achizițioarea de 

servicii de organizare campanie de animare și nedescriminare, (cod CPV 79952000-2 Servicii 

pentru evenimente), în vederea  realizării   Subactivității A.1.2.” Informarea beneficiarilor și 

potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”. 

 

4. Prezentarea proiectului POCU/390/5/1/123631, “Sprijin pentru funcţionarea 

Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Tîrgu Mureş”, Cod SMIS 123631 
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Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Asociatia Grupul de Actiune Locala Tirgu 

Mures in vederea gestionarii eficiente a fondurilor alocate prin Strategia de Dezvoltare Locala, 

prin aprobarea unor propuneri de proiecte mature care sa contribuie la reducerea pana in anul 

2023 a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in teritoriul vizat 

de Strategia de Dezvoltare Locala, alaturi e imbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii 

sociale, imbunatatirea mediului de viata si cresterea economica in teritoriul SDL 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

 

Obiectiv specific 1: Asigurarea sprijinului logistic pentru funcționarea GAL Tirgu Mures 

Obiectiv specific 2: Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și a potențialilor 

beneficiari ai GAL, precum și a membrilor comunității vizate de SDL 

Obiectiv specific 3: Implementarea Strategiei de Devoltare Locală și asigurarea unui proces 

de gestionare eficientă a fondurilor alocate  intervențiilor/măsurilor stabilite în Strategia de 

Dezvoltare Locală 

 

5.  Justificarea necesității contractului de prestări servicii 

 

Având în vedere activitatea de animare a comunității realizată în etapa de elaborare a Strategiei 

de Dezvoltare Locală, în cadrul căreia s-au realizat o serie de evenimente în teritoriul SDL, 

propunem continuarea demersurilor și în cadrul proiectului de sprijin pregătitor în ceea ce 

privește animarea și informarea personelor din teritoriul SDL prin realizarea unei ample 

campanii de informare, animare si nediscriminare. Considerăm că prin acest instrument de 

interactiune proiectul va crea un spațiu de dialog, cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea și 

consensul și va promova într-un mod interactiv principiul recunoașterii reciproce a valorilor și 

tratamentului egal al persoanelor, precum și promovarea unei imagini pozitive a persoanelor 

marginalizate social. 

 

6. Cerințe minime      

Furnizorul  de servicii de organizare a campaniei de animare și nediscriminare trebuie să aibe 

capacitatea de a furniza servicii de calitate. 

 

 

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale – se solicita urmatoarele documente: 

 

1. Certificat constatator – original sau copie, din care sa rezulte:  

a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice;  

b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de 

catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea 

sa in una din aceste situatii. 

2. Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 14 si 15 din O.U.G. nr. 66/2011 
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Resursele umane puse la dispozitie: 

1. Manager de proiect 

Cerinte: 

-  studii superioare de minim 3 ani 

- experienta de minim 5 ani in derularea de proiecte pe fonduri europene/guvernamentale sau 

alte tipuri 

- diploma de manager de proiect 

 

Documente solicitate: 

- CV 

- Diploma manager de proiect 

 

2. Coordonator campanie de nediscriminare 

Cerinte: 

- activitate de peste 10 ani in drepturile omului si nediscriminare, sustinand 

seminarii/cursuri/prelegeri pe tema prevenirii si combaterii discriminarii pe plan national si 

international 

- participarea in proiecte pe fonduri europene/guvernamentale sau alte tipuri 

Documente solicitate: 

- CV 

 

7. Conditii solicitate furnizorului 

 

Furnizorul de servicii trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la datele și informațiile 

la care are acces în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ce îi revin. 

 

 

Furnizorul de servicii este responsabil de prestarea la timp a obligațiilor asumate prin ofertă. 

 

Furnizorul va informa de urgență Beneficiarul despre orice eveniment sau circumstanțe ce pot 

împiedica execuția la timp și cu eficiență a obiectului achiziției. 

 

Ofertantul va depune toate diligenţele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor 

corespunzator principiilor deontologiei profesionale şi rezultatului urmarit.  

 

8. Descrierea contractului 

   Serviciile de organizare a campaniei de animare, constientizare și nediscriminare se vor 

desfasura in 3 etape, fiind un instrument de interactiune prin care se poate crea un spatiu de 

dialog, cu scopul de a imbunatati intelegerea si consensul si de a promova intr-un mod 
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interactiv principiul recunoasterii reciproce a valorilor si tratamentului egal al persoanelor, 

precum si promovarea unei imagini pozitive a persoanelor marginalizate social. 

Perioada de desfasurare: septembrie 2020 – octombrie 2023 

Etapa 1 – Informare si animare teritoriu 

Organizarea a 2 evenimente, in diferite etape ale implementarii proiectului, in teritoriul SDL, 

unde vor fi invitati potentiali beneficiari (persoane/entitati care intreprind o activitate 

economica/ culturala/ educationala etc. pe teritoriul GAL) prin care se fac cunoscute 

oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL, precum si activitatea intreprinsa de GAL 

in vederea implementarii SDL. Va fi identificat un spatiu in teritoriul SDL, apropiat de una 

dintre zonele urbane marginlizate delimitata in etapa 1, unde vor avea acces facil participantii. 

Se vor pune la dispozitia paricipantilor materiale de informare  

Etapa II. Activitati privind prevenirea si combaterea discriminarii  

Se va organiza anual un concurs intercultural „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor”, 

care va fi o provocare adresată elevilor claselor V-VIII din zonele marginalizate care vor forma 

echipe de câte 5 elevi de diferite etnii care vor realiza o probă creativ-artistică care va reflecta 

viziunea acestora despre diversitate. Concursul va avea şi o probă de teorie care va necesita 

cunoştinţe în materie de educaţie civică şi educaţie interculturală. Tinerii de peste 16 ani vor fi 

invitaţi să participe la concursuri anuale de foto, creaţii multimedia şi de eseuri despre 

diversitatea socio-culturală a SDL, respectiv la 4 flash-moburi pe an cu zile semnificative din 

punct de vedere al promovării nediscriminării. Câştigătorii anuali ai concursurilor vor fi timp 

de un an ambasadorii dezvoltării comunităţii prin diversitate. Vor fi ţintite diferite grupe de 

vârstă prin participare activă - în special copii şi tineri, iar prin participare pasivă - adulţii din 

familiile şi cercul de cunoştinţe al acestora, respectiv ONGuri şi Instituţii Publice. Se estimeaza 

participarea unui numar de 500 de persoane anual ONGurile şi Instituţiile Publice vor promova 

nediscriminarea anual prin Târgul ONG şi cafeneaua civică.  

Etapa II. Activitati de promovare  

Rezultatele primelor doua activitati vor fi diseminate la nivelul teritoriului SDL printr-o 

campanie atipica de inovare sociala: se va face un parteneriat cu operatorul de transport din 

zona si se vor realiza 200 de “scrisori calatoare”, care vor decora doua mijloace de transport 

din zona SDL care vor transmite diverse mesaje pozitive calatorilor, precum si rezultate ale 

activitatilor anterioare (mesaje ale participantilor), oportunitatile de finantare disponibile in 

cadrul SDL si activitatea intreprinsa de GAL in vederea implementarii SDL. De asemenea, 

aceste scrisori vor contine si o invitatie la unul dintre evenimentele de prevenire si combatere 

a discriminarii descris la punctul II, evenimente care au menirea de a aduce impreuna diverse 

categorii de persoane care fie fac parte din grupul tinta sau sunt entitati care pot avea calitatea 

de beneficiari in cadrul apelurilor deschise 
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9. Oferta elaborata de ofertant trebuie să cuprindă:  

 

• Propunerea tehnica - trebuie să respecte specificațiile tehnice minime din Caietul de 

Sarcini si un grafic de prestare a serviciilor 

• Propunerea financiară - Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta 

să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții 

financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție. 

• Alte documente: 

- Declarație privind neîncadrarea în situatiile prevazute de art. 59, 164, 165 si 

167 din Legea nr. 98/2016, 

- Oferta din Catalogul Electronic SICAP, 

- Copie certificat constatator emis de ONRC, pentru verificarea 

corespondentul în codul CAEN cu obiectul contractului. 

 

10. Termene de plată 

 

Plata serviciilor  de organizare campanie de animare și nedescriminare, se va realiza de către 

beneficiar în termen de 30 de zile de la data facturării serviciilor . Plata se va face pe baza 

procesului-verbal de recepție a serviciilor prestate,  integral prin ordin de plată, în contul 

specificat de furnizor la contractare. 

 

 

    10.  Principii care stau la baza atribuirii contractului de prestări servicii 

 

a) principiul transparenței  

b) principiul economicității;  

c) pricipiul eficienței;  

d) principiul eficacității. 

 

    11.Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei  

 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, a 

documentelor care o însoțesc, precum și costurile de cazare, transport și diurna necesare unei 

eventuale deplasări la beneficiar, iar ASOCIATIA "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ 

TÎRGU MUREŞ nu va fi responsabilă sau răspunzatoare pentru costurile respective.  

 

      12. Limba de redactare a ofertei  

 

Oferta şi documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Ofertele și 

documentele însoțitoare scrise în altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traduceri 

autorizate în limba română.  

 



  

Proiect „Sprijin pentru funcționarea Asociației Grup de Acțiune Locală Tîrgu Mureș”- cod SMIS 
2014+: 123631  

     13. Buget estimat 

Bugetul estimat este de 57.000,00 lei fără T.V.A.  

 

    14. Perioada de valabilitate a ofertei: pâna la semnarea contractului. 

 

     15. Documentele ofertei  

 

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din prezenta 

documentație. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată 

perioada de valabilitate a acesteia.  

 

 

Întocmit, 

Manager proiect  

Butiulca Mihaela 


