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Introducere
Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile Autorităţii
Contractante.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Ţara beneficiară
România
1.2. Autoritatea Contractantă
Autoritatea Contractantă este Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSSC), prin
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”- Direcţia Asistenţă
Tehnică.
Beneficiarii proiectului sunt personalul din cadrul DG AM POS Mediu şi actuali beneficiari ai
fondurilor alocate de UE pentru sectorul de mediu în actuala perioada de programare (2007-2013) sau
potentiali beneficiari din următoarea perioadă de programare (2014-2020).
Adresa:

Calea Şerban Vodă nr. 30-32, sector 4, cod poştal 040212,
Bucureşti, România

Tel:

+ 4021 – 300 62 52

Fax:

+ 4021 – 316 07 78

Persoana
responsabilă
procedura de achiziţie:
E-mail:

de Mihaela CLAPAN
mihaela.clapan@posmediu.ro

1.3. Situaţia actuală în sectorul relevant
În luna octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat proiectul pachetului legislativ referitor la
Politica de Coeziune, respectiv Politica Agricolă Comună şi Politica Comună pentru Pescuit, pentru
perioada 2014-2020, stabilind principalele elemente de abordare integrată a programării acţiunilor
structurale şi a implementării acestora, pentru o dezvoltare inteligentă şi durabilă la nivel european,
naţional, regional şi local.
Pentru viitorul exerciţiu financiar 2014-2020, Uniunea Europeană doreşte obţinerea unei eficacităţi
maxime în utilizarea fondurilor comunitare în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor şi ţintelor
stabilite în cadrul programelor finanţate, precum şi optimizarea sinergiei şi eficienţei diferitelor
intervenţii. Pachetul legislativ pentru politica de coeziune şi pentru celelalte politici europene va fi
adoptat după finalizarea negocierilor la nivelul Consiliului UE şi al Parlamentului European, precum
şi ulterior aprobării Cadrului Financiar Multianual 2014-2020.
Comisia Europeană va adopta, prin act delegat sau ca anexă a Regulamentului General, Cadrul
Strategic Comun document care va transpune obiectivele UE în acţiuni-cheie de utilizare a fondurilor
comunitare şi va orienta strategic procesul de programare la nivelul statelor membre, facilitând
coordonarea sectorială şi teritorială a intervenţiilor, precum şi coordonarea cu celelalte politici şi
instrumente relevante ale UE. Pe baza CSC, fiecare SM va trebui să elaboreze, în cooperare cu
partenerii săi şi în dialog cu Comisia Europeană, un set de documente de programare, respectiv
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Contractul/Acordul de Parteneriat care este un document strategic naţional, care fundamentează şi
stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în perioada
2014–2020 şi Programe subsecvente, care vor transpune elementele prevăzute de Contractul/Acordul
de Parteneriat şi care vor conţine angajamente ferme ale SM privind îndeplinirea obiectivelor UE prin
programarea fondurilor comunitare.
În comparaţie cu perioada de programare 2007-2013, cadrul instituţional şi financiar de programare şi
accesare a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 va avea o nouă configuraţie.
Faţă de etapa premergătoare perioadei de programare 2007-2013, contextul actual al implementării
POS Mediu, nu este caracterizat de noutatea funcţionării unui program operaţional, a lipsei de
experienţă în ceea ce priveşte aspectele critice ale etapelor de programare, monitorizare, gestiune
financiară a proiectelor, a necesarului de resurse materiale şi umane.
Ţinând cont de cele mai sus menţionate şi având în vedere faptul că responsabilitatea Autorităţii de
Management pentru POS Mediu este asigurarea dezvoltării unui portofoliu solid de proiecte mature şi
a unor scheme financiare de diverse tipuri şi valori, care să acopere cel puţin primii 3 ani de
implementare, este necesar ca personalul din cadrul DG AM POS Mediu, precum şi potenţialii
beneficiari ai fondurilor alocate de UE pentru sectorul de mediu, în următoarea perioadă de
programare, să fie instruit prin intermediul unor sesiuni de instruire specifică.
1.4. Alte programe/proiecte în legătură cu prezentul proiect
Activitatea de instruire a personalului din cadrul DG AM POS Mediu şi a beneficiarilor finali ai
fondurilor alocate de UE pentru sectorul de mediu a început în urmă cu câţiva ani, în cadrul unor
proiecte de asistenţă tehnică, finanţate prin programe de finanţare ISPA şi PHARE, precum şi prin
proiecte de instruire finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, astfel:
1. Măsura ISPA 2003 RO/16/P/PA/012 – „Asistenţă Tehnică pentru întărirea capacităţii
instituţionale a beneficiarilor finali ai măsurilor ISPA în sectorul alimentării cu apă şi
canalizare ” – a avut drept scop susţinerea companiilor şi administraţiilor care derulează proiecte de
apă în vederea sporirii eficienţei serviciilor de apă, prin creşterea performanţelor operaţionale şi
financiare ale acestora. De acest proiect au beneficiat companiile regionale de apă din mai multe
judeţe: Argeş, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş,
Neamţ, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vâlcea.
2. Măsura ISPA 2003 RO/16/P/PA/013 – ”Asistenţă Tehnică pentru pregătirea proiectelor în
sectorul de mediu din România”
Această măsură a avut ca obiective:
o acordarea de asistenţă tehnică pentru pregătirea unui număr de 15 aplicaţii (Master Plan,
studiu de fezabilitate, analiza economică şi instituţională, evaluarea impactului asupra
mediului, aplicaţia propriu-zisă) în sectorul de mediu (5 aplicaţii privind sisteme de
management integrat al deşeurilor, 10 aplicaţii privind modernizarea infrastructurii de apă/apă
uzată) ce vor fi cofinanţate prin POS Mediu începând cu anul 2007.
o întărirea capacităţii instituţionale a unităţii de implementare a proiectelor ISPA din cadrul
MMP, care este organismul responsabil cu programarea măsurilor ISPA în sectorul de mediu,
coordonarea pregătirii şi evaluării studiilor de fezabilitate şi aplicaţiilor, precum şi
monitorizarea modului de implementare a proiectelor aprobate.
3. Măsura ISPA 2005 RO/16/P/PA/001 – ,,Asistenţă Tehnică pentru pregătirea proiectelor în
sectorul de mediu din România” - a fost solicitată pentru pregătirea a 25 de aplicaţii pentru proiecte
de investiţii în sectorul de mediu, respectiv în domeniul managementului integrat al deşeurilor şi
extinderea şi modernizarea sistemului de apă/apă uzată, în vederea obţinerii suportului financiar din
FC/FS începând cu 2007. Aceasta include pregătirea tuturor aplicaţiilor şi a documentelor suport,
precum şi întocmirea caietului de sarcini în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile
publice. De asemenea, măsura implică întărirea capacităţii instituţionale a viitorilor beneficiari finali
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ai investiţiilor realizate din fondurile europene, inclusiv instruirea la faţa locului a personalului, în
toate etapele de pregătire a proiectului, de urmărire, elaborarea studiilor de fezabilitate şi a caietului
de sarcini.
Măsura ISPA privind această asistenţă cuprinde următoarele a avut drept componentă: Întărirea
capacităţii instituţionale a beneficiarilor proiectelor finanţate din fondurile UE
4. Prin Proiectul PHARE CES 2006/018-147.04.03/08.02 “Asistenţă tehnică pentru întărirea
capacităţii administrative a structurilor centrale şi regionale responsabile de managementul
programelor finanţate prin fonduri structurale şi de coeziune”, echipa de consultanţă a sprijinit
Autoritatea de Management şi Organismelor Intermediare implicate în gestionarea POS Mediu în
creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor UE prin întărirea capacităţii instituţionale.
5. Proiectul ,,Asistenţă tehnico-economică pentru direcţiile şi birourile de implementare din
cadrul AM şi OI POS Mediu a proiectelor finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă”
finanţat din Axa prioritară 6 “Asistenţă Tehnică” din Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, a
avut ca obiective:
o asigurarea de sprijin de specialitate, tehnic şi logistic, pentru personalul DFC, DFS şi al
Compartimentului de Monitorizare-Raportare de la nivelul fiecărui OI implicat în
monitorizarea şi verificarea tehnică a proiectelor finanţate prin POS Mediu, în scopul
implementării corespunzătoare a acestora, a realizării gradului de absorbţie maxim, a atingerii
obiectivelor proiectelor finanţate prin POS Mediu, precum şi a monitorizării corespunzătoare a
POS Mediu;
o îmbunătăţirea pregătirii teoretice şi practice a personalului Beneficiarului în ceea ce priveşte
monitorizarea/raportarea şi verificarea tehnică a proiectelor finanţate prin POS Mediu, ca
urmare a organizării de activităţi de instruire profesională şi schimburi de experienţă;
6. Proiectul ,,Sprijin pentru AM şi OI în vederea gestionării POS Mediu inclusiv sprijin în
procesul de evaluare a proiectelor finanţate din POS Mediu, a avut obiectivele:
o evaluarea a aproximativ 60 proiecte propuse spre finanţare din POS Mediu şi a documentelor
suport;
o creşterea capacităţii AM şi OI în evaluarea proiectelor cofinanţate de UE;
o furnizarea de cursuri de formare profesională şi instruire ”on the job”, pentru personalul AM şi
OI, în pregătirea şi evaluarea propunerilor de proiecte
7. Proiectul „Misiuni de consolidare a sistemului de management al AM şi OI-urilor în vederea
implementării POS Mediu pentru perioada 2012-2014”, a avut obiectivul:
o îmbunătăţirea pregătirii teoretice şi practice a personalului DG AM POS Mediu în ceea ce
priveşte achiziţia, implemetarea, publicitatea, monitorizarea/raportarea şi verificarea tehnică a
proiectelor finanţate prin POS Mediu, ca urmare a organizării de activităţi de instruire
profesională şi schimburi de experienţă;
2. OBIECTIVUL PROIECTULUI
2.1. Obiectivul generalObiectivul general al acestui proiect vizează întărirea capacităţii instituţionale
a personalului implicat în gestionarea POS Mediu 2007-2013 în vederea pregătirii pentru următoarea
perioadă de programare.
2. 2. Obiectivul specific: organizarea de sesiuni de instruire specifică la care va participa personalul
din cadrul Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
,Mediu”, actualii şi potenţialii beneficiari ai fondurilor alocate de UE pentru sectorul de mediu în
următoarea perioada de programare în vederea pregătirii unui portofoliu de proiecte mature, la
standarde corespunzătoare, care să asigure angajarea fondurilor comunitare alocate pentru investiţiile
de mediu.
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3. ACTIVITĂŢI PRINCIPALE
Componenta1. - Planificarea şi organizarea sesiunilor de instruire pe teme specifice
implementării proiectelor de mediu
Componenta 2. - Furnizarea sesiunilor de instruire pe teme specifice implementării proiectelor
de mediu
Componenta 3. - Asigurarea cheltuielilor aferente serviciilor de cazare şi masă pentru 4320 de
participanţi (15 participanţi * 12 sesiuni/lună * 24 luni)
Componenta 4. - Asigurarea cheltuielilor aferente transportului pentru 4320 de participanţi (15
participanţi * 12 sesiuni/lună * 24 luni).
Durata unei sesiuni de instruire va fi de 4 zile.
4. REZULTATELE PROIECTULUI
Organizarea de sesiuni de instruire specifice sectorului de protecţia mediului, la care va participa
personalul din cadrul AM şi OI POS Mediu, precum şi potenţialii beneficiari ai fondurilor alocate de
UE pentru sectorul de mediu în următoarea perioadă de programare, în vederea pregătirii unui
portofoliu de proiecte mature, la standarde corespunzătoare, care să asigure angajarea fondurilor
comunitare alocate pentru investiţiile de mediu.
Prestatorul va organiza minim 200 sesiuni de instruire specifică pentru un număr minim de 2500 de
participanţi, pe baza unui Plan al Sesiunilor de Instruire. Sesiunile se vor finaliza prin rapoarte privind
modalitatea de desfăşurare a fiecărei sesiuni în parte.
Locaţia instruirilor va fi propusa de Prestator in cadrul ofertei.
5. IPOTEZE ŞI RISCURI
5.1. Ipoteze:
-

Importanţa depunerii de către beneficiari a unui portofoliu de proiecte mature, la standarde
corespunzătoare, care să asigure angajarea fondurilor comunitare alocate pentru viitoarele
investiţii de mediu.

-

O atitudine pro-activă a tuturor persoanelor implicate şi disponibilitatea de a învăţa şi de a
participa la sesiunile de instruire;

-

Transferul de cunoştinţe către cursanţi pe parcursul programului va fi un succes

5.2. Riscuri:
-

Posibilă întârziere în procesul de atribuire a contractului;

-

Amânarea/anularea unor sesiuni de instruire datorită unui grad de încărcare cu sarcini ridicat a
beneficiarilor acestor sesiuni de instruire
informaţiile primite în cadrul acestor sesiuni de formare profesională să nu aibă impactul
scontat în rândul participanţilor datorită formulării neadecvate a tematicilor prezentate

-
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6. DESCRIEREA PROIECTULUI
6.1. Prezentare generală
Prezentul proiect este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 6
,,Asistenţă Tehnică”.
În cadrul acestui proiect se vor organiza sesiuni de instruire/lună pentru personalul AM POS Mediu şi
al potenţialilor beneficiari ai fondurilor alocate de UE pentru sectorul de mediu în următoarea
perioadă de programare, în vederea:
- pregătirii unui portofoliu de proiecte mature, la standarde corespunzătoare, care să asigure
angajarea fondurilor comunitare alocate pentru investiţiile de mediu în următoarea perioadă de
programare;
- creşterii performanţelor personalului propriu AM POS Mediu, în vederea implementării cu
succes a proiectelor;
- transferul de know-how în domeniul pregătirii şi implementării investiţiilor în sectorul de
mediu către personalul AM POS Mediu şi al beneficiarilor POSMediu.
6.2. Grupul ţintă
Grupurile ţintă pentru sesiunile de instruire sunt:
 personalul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Mediu” şi al
celor 8 Organisme Intermediare;
 personalul beneficiarilor proiectelor care sunt/ vor fi finanţate în cadrul POS Mediu
6.3. Descrierea proiectului
Componenta 1. - Planificarea şi organizarea sesiunilor de instruire pe teme specifice
implementării proiectelor de mediu
Prestatorul, cu suportul Beneficiarului, va elabora, organiza şi implementa Planul Sesiunilor de
Instruire teoretică şi practică a personalului beneficiarilor proiectelor finanţate din POS Mediu, în
scopul asigurării pregătirii unui portofoliu de proiecte mature, la standarde corespunzătoare, care să
asigure angajarea noilor fonduri comunitare alocate pentru investiţiile de mediu.
În alcătuirea Programului de instruire, Prestatorul va trebui să ţină cont de următoarele cerinţe:
 Prestatorul va desfăşura aproximativ12 sesiuni de instruire/lună*, pe parcursul a maxim 24
luni
 La fiecare sesiune de instruire vor participa aproximativ 15 persoane, dar nu mai putin de 12 si
nu mai mult de 18 persoane.
 Fiecare sesiune de instruire va avea o durată de 4 zile;
 Pentru optimizarea costurilor de transport, sesiunile de instruire vor fi organizate întro locaţie
din zona centrală a României. Locatia va fi propusa de Ofertant si va fi insotita de o descriere
a facilitatilor oferite (numar de camere cazare, descriere camere, restaurant, sali de curs
precum si a preturilor solicitate (cazare si pensiune completa) precum si orice alte informații
considerante relevante de către ofertant;
 Sesiunile de instruire se vor desfăşura în limba română;
 Tematica si suportul de curs aferente sesiunilor de instruire trebuie transmisă spre aprobare
Autorităţii Contractante cu cel puţin 10 zile înainte de prima sesiune de instruire, ca parte a
raportului de inceput. Aceasta va fi aprobată cu minim 3 zile înainte de începerea sesiunii de
instruire. Toate costurile legate de organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire vor fi în
sarcina Prestatorului.
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Selecţia autorităţilor şi a firmelor beneficiare care vor participa la sesiunile de instruire va fi
realizată de către Direcţia Generală AM POS Mediu în calitatea de Autoritatea Contractantă.
Prestatorul va avea sarcina de a contacta, in numele Autoritatii Contractante, autoritatile si firmele
nominalizate si de intocmi listele cu persoanele participante la sesiunile de instruire. Planificarea
sesiunilor, inclusiv numarul de participanti la fiecare sesiune, va fi propusa de Prestator. Ca
excepție, nominalizarile pentru participanţii din cadrul Ministerului Mediului si Schimbărilor
Climatice (inclusiv AM si OI POS Mediu) va fi facută numai de către Autoritatea Contractantă.
Fiecare sesiune de instruire va cuprinde o parte teoretică, în cadrul căreia experţii vor prezenta
legislaţia naţională şi comunitară referitoare la cerinţele de informare şi publicitate aferente fondurilor
structurale şi de coeziune, precum şi o parte practică, în cadrul căreia experţii vor prezenta cât mai
multe exemple şi studii de caz şi vor încuraja participanţii să participe activ la desfăşurarea sesiunii,
pentru clarificarea aspectelor practice cu care se confruntă aceştia în activitatea curentă.
Tematica instruirilor va include cel puţin următoarele:





















Prezentarea Programului Operational Sectorial Mediu;
Sisteme de alimentare cu apă, epurarea apelor uzate şi managementul nămolurilor;
Măsuri de prevenire a riscului la inundaţii;
Sisteme de termoficare;
Analiza cost-beneficiu a proiectelor pentru infrastructura de mediu;
Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice şi documentaţiile tehnice;
Evaluarea impactului asupra mediului;
Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare de către Beneficiarii POS Mediu
Achiziţii publice;
Managementul contractelor de lucrări (FIDIC Galben şi FIDIC Roşu);
Managementul contractelor de servicii;
Managementul integrat al deşeurilor;
Proceduri privind etapa de recepţie a lucrărilor;
Neregulile în domeniul instrumentelor structurale;
Managementul riscurilor în domeniul instrumentelor structurale;
Achiziţii publice/Expert achiziţii publice
Comunicare, informare, relaţii publice
Contabilitatea instituţiilor publice
Fonduri europene. Management de proiect.Audit. Proceduri
IT (cursuri operare siteme elctronice, baze de date, MS Office 10(Word, Excel, Access, MS
Project, Windows 7, 8, întreţinere servere, Adobe)

Tematica si beneficiarii cursurilor de instruire sunt orientative si vor putea fi modificate in functie de
evolutia programului operational.
În vederea organizării sesiunilor de instruire, Prestatorul va elabora Planul Sesiunilor de Instruire, cu
detalierea calendarului desfăşurării sesiunilor, locaţia, tematicile care se vor prezenta la fiecare
sesiune în parte, structura fiecărei sesiuni pe zile, alte informaţii considerate utile sau solicitate de
beneficiar.
Planul Sesiunilor de Instruire va fi inclus în Raportul de început, care va fi prezentat spre aprobare
Autorităţii Contractante. Trebuie să se ţină cont de faptul că Planul de Instruiri se poate modifica în
funcţie de necesităţile Autorităţii Contractante, iar reactualizarea acestuia este în sarcina Prestatorului.
Prealabil cursului, Prestatorul va furniza mai multe variante de meniuri, din care cel putin o varianta
pentru vegetarieni. Prestatorul va furniza suportul de curs in formă electronică si va oferi cursanţilor
posibilitatea de a opta pentru varianta pe suport de hârtie.
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Prestatorul va asigura organizarea logistică aferentă tuturor sesiunilor de instruire, respectiv: serviciile
de cazare, masă1, imprimarea şi multiplicarea suportului de curs 2, închirierea sălilor de curs şi dotarea
acestora etc.
Nota: Planificarea sesiunilor de instruire precum si a numarului de participanti pe sesiune se va
realiza in conformitate cu cerintele AC pe o perioada maxima de 24 luni.

Componenta 2. - Furnizarea sesiunilor de instruire pe teme specifice implementării proiectelor
de mediu
Elaborarea suportului de curs
a.) Închirierea spaţiilor/sălilor de conferinţă pentru organizarea sesiunilor de instruire dotate cu
toate echipamentele şi materialele necesare pentru buna desfăşurare a cursului (videoproiector,
laptop, ecran de proiecţie, flipchart, markere şi hârtie pentru flipchart etc) dacă este cazul.
Rambursarea acestor cheltuieli se va face pe baza documentelor justificative, din bugetul
alocat categoriei de cheltuieli cu justificare.
Prestatorul, prin expertul desemnat în acest sens, va pregăti suportul de curs pentru fiecare sesiune de
instruire, în parte. Prestatorul are deplina responsabilitate în asigurarea imprimării şi/sau multiplicării
materialelor de instruire pentru fiecare participant şi asigurarea mapei de curs pentru fiecare
participant.
Suportul de curs va cuprinde atât informaţiile teoretice care vor fi prezentate participanţilor la
instruire, cât şi exemplele şi studiile de caz care vor fi utilizate pentru aprofundarea şi înţelegerea
acestor informaţii şi deprinderea abilităţilor practice de utilizare a lor.
Suportul de curs va face referire atât la legislaţia comunitară şi la legislaţia naţională în vigoare, cât
şi la documentele aferente POS Mediu. Prestatorul se va asigura de faptul că derularea sesiunilor de
instruire, precum şi conţinutul materialelor aferente acestora, conţin elemente actualizate permanent
referitoare la regulamentele europene relevante, precum şi faţă de legislaţia naţională în vigoare la
data formării.
În vederea aprobării, Prestatorul va asigura transmiterea suportului de curs la Autoritatea
Contractantă cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de sesiunea de instruire, urmând a fi aprobată de
AC in timp util desfăşurării cursului. În cazul în care vor exista observaţii cu privire la forma şi
conţinutul acestuia, Prestatorul va întreprinde toate demersurile necesare pentru revizuirea şi
completarea documentului.
Prestatorul trebuie să asigure elaborarea în limba română a suportului de curs, multiplicarea acestuia
şi distribuirea la sesiunile de formare. Mapa de curs pentru fiecare participant va cuprinde:
-- Materialul de curs pe suport electronic inscripţionat; şi/sau
- Materialul de curs pe suport de hârtie;
- Mapă de plastic, blocnotes imprimat, format A4 ce include cel puţin 50 foi (adică 100 pagini) şi
pix inscripţionat.
- Afise/banner pentru identificarea vizuala autoritatii contractante.
Toate materialele componente ale mapei de curs vor fi inscripţionate/imprimate conform prevederilor
Manualului de Identitate Vizuală pentru POS Mediu disponibile pe pagina www.posmediu.ro.

1
2

Conform opţiunilor exprimate
idem
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b.) Evaluarea participanţilor
Fiecare sesiune va începe si se va încheia cu un test de evaluare a cunoştinţelor participanţilor cu
privire la informaţiile prezentate în cadrul fiecărei sesiuni de instruire. Testul de evaluare de la
sfârşitul sesiunii de instruire va fi însoţit de un chestionar care va cuprinde întrebări privind nevoile de
instruire viitoare ale participanţilor, precum şi evaluarea cursului şi a formatorilor.
După desfăşurarea fiecărei sesiuni de instruire, Prestatorul va transmite un raport aferent acesteia care
să cuprindă listele de participare semnate de participanţii la sesiunea de instruire, testele şi
chestionarele completate, precum şi rezultatele acestora. Prestatorul va realiza o analiza a nivelului de
cunoştinţe al participanţilor înainte de curs si după curs şi va evidenţia contribuţia adusă de instruirea
respectiva la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilitaţilor participanţilor.
Documentele vor fi transmise pe suport de hârtie şi în versiune electronică (scan).
Raportul privind fiecare sesiune de instruire în parte va fi transmis în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la finalizarea sesiunii de instruire.
Prestatorul va emite, un „certificat de absolvire”, recunoscut de CNPFA, pentru fiecare participant la
sesiunile de instruire cu tematică generală (de exemplu: Manager de Proiect, Expert Achiziţii Publice,
Expert Accesare Fonduri Europene etc), în care se vor preciza cel puţin următoarele informaţii:
• Codul şi titlul proiectului în cadrul căruia a fost organizată respectiva sesiune de instruire;
• Organizatorul sesiunii de instruire (numele Lectorului);
• Numele participantului;
• Tema sesiunii de instruire şi durata acesteia
Acest certificat se va emite după susţinerea unui test şi va avea preţul inclus în ofertă. Pentru cursurile
pentru care nu se vor elibera diplome acreditate CNFPA, se vor emite “certificate de participare”.
Notă:
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru elaborarea următoarelor documente:
• lista de prezenţă cu datele de identificare(CNP, adresă) şi semnăturile tuturor participanţilor pentru
toate zilele de desfăşurare a sesiunilor de instruire;
• testele de evaluare şi chestionarele pentru fiecare sesiune de instruire completate de
toţi participanţii.
Furnizarea sesiunilor de instruire se va realiza in conformitate cu cerintele AC pe o perioada
maxima de 24 luni.

Componenta 3. - Asigurarea cheltuielilor aferente serviciilor de cazare şi masă pentru 4320 de
participanţi (15 participanţi * 12 sesiuni/lună * 24 luni)
Prestatorul va asigura organizarea serviciilor de cazare în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională
în vigoare, la aceeaşi structură unde se vor desfăşura sesiunile de instruire, având în vedere cazarea a
12-18 participanti/sesiune în regim single sau double.
Toate cheltuielile aferente serviciilor de cazare a participanţilor în cadrul sesiunilor de instruire vor fi
decontate din bugetul de cheltuieli cu justificare.
Fiecare sesiune de instruire se va desfăşura pe parcursul a 4 zile şi va presupune 4 nopti de cazare.
De asemenea, Prestatorul va avea în vedere:
 Asigurarea serviciilor de masă pentru participanţii la sesiunile de instruire (mic dejun, prânz şi
cină) după cum urmează:
 cină – în ziua anterioară primei zile de curs,
 mic dejun, două pauze de cafea, prânz și cină – în prima zi de curs,
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mic dejun, două pauze de cafea, prânz și cină – în ziua a doua de curs,
mic dejun, două pauze de cafea, prânz și cină – în ziua a treia de curs;
mic dejun și două pauze de cafea, prânz – în ziua a patra de curs.

Pauzele de cafea vor conţine: cafea, apă minerală, apă plată, 2 tipuri de sucuri, produse de
patiserie dulci şi/sau sărate.
Componenta 4. - Asigurarea cheltuielilor aferente transportului pentru 4320 de participanţi (15
participanţi * 12 sesiuni/lună * 24 luni).
Prestatorul va deconta serviciile de transport al celor aproximativ 4320 participanţi la locul de
desfăşurare a sesiunii de instruire. Prestatorul va deconta cheltuielile participanţilor în conformitate cu
legislaţia românească în vigoare şi numai pe baza documentelor originale. (bon fiscal benzină, bilet
original tren/microbuz şi ordin de deplasare semnat şi stampilat de instituţia din care provine
participantul).
Toate cheltuielile aferente transportului participanţilor la locul de desfăşurare a sesiunii de instruire
vor fi decontate din bugetul de cheltuieli cu justificare.
Notă: Indiferent de locaţia sesiunilor de instruire, pentru participanţii care au domiciliul în localitatea
respectivă nu se decontează transportul şi cazarea, ci numai masa de prânz şi trataţiile pentru pauzele de cafea.

6.4. Managementul proiectului
Autoritatea contractantă
Contractul va fi încheiat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare. AM POS Mediu, prin Direcţia Generală Autoritatea de
Management pentru Programul operaţional Sectorial „Mediu” (DG AM POS Mediu), va fi
Autoritatea contractantă pentru acest proiect. Direcţia Asistenţă Tehnică din cadrul DG AM POS
Mediu va răspunde de toate aspectele de procedură a procesului de ofertare, problemele de contractare
şi gestiune a activităţilor proiectului. responsabilă pentru toate aspectele privind procedura de
achiziţie publică şi problemele contractuale.
Toate rapoartele prezentate de Prestator, precum şi orice alte documente privind organizarea
sesiunilor de instruire vor fi supuse avizării şi aprobării Autorităţii Contractante.
Beneficiarul
Beneficiarul acestui proiect este personalul din cadrul DG AM POS Mediu, actuali şi potenţiali
beneficiari ai fondurilor alocate de UE pentru sectorul de mediu în prezenta si următoarea perioadă de
programare.
Prestatorul
Prestatorul va depune o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate.
Prestatorul este obligat sa respecte legislaţia româneasca în vigoare şi procedurile aplicabile acestui
contract. Prestatorul va respecta ordinele administrative emise de Autoritatea Contractantă si va
furniza direcţiilor responsabile cu implementarea toate informaţiile referitoare la contract. Va fi
obligat sa asigure experţi calificaţi pentru a realiza activităţile şi a obţine rezultatele stabilite prin
contract.
Prestatorul nu va face schimbări de personal fără aprobarea Autorităţii Contractante. Înlocuirea
oricărui expert cheie se face printr-un act administrative în conformitate cu procedurile AC. Este
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recomandat ca înlocuirea experţilor cheie să se facă numai în cazuri excepţionale (de exemplu în caz
de deces, caz de boala sau accidente, demisie sau ineficienţă în implementare).
Prestatorul este responsabil de execuţia la timp a proiectului şi de respectarea sarcinilor prevăzute în
Caietul de Sarcini.
Prestatorul se va conforma solicitărilor transmise de AC, prin intermediul managerului de proiect
desemnat de AC.
7. LOCALIZARE ŞI DURATĂ
7.1 Localizare
Pentru optimizarea costurilor de transport, sesiunile de instruire vor fi organizate în locaţii din zona
centrala a Romaniei.
7.2. Data de începere şi durata contractului
Data de începere a activităţilor care fac obiectul contractului va fi data ordinului de începere.
Durata contractului este 24 luni de la data ordinului de începere.
8. CERINŢE
8.1 Experţi
În ceea ce a priveşte echipa de experţi ai Prestatorului - aceasta va cuprinde obligatoriu 2 experţi,
dintre care unul va îndeplini atribuţiile de Project Manager.
Principalele atribuţii ale Project Managerului sunt:
- managementul proiectului şi întocmirea Raportului de început, Raportelor intermediare şi a
Raportului final;
- coordonarea experţilor angajaţi în contract pentru a se asigura că se obţin rezultatele solicitate,
după caz;
- formarea echipelor pentru fiecare sesiune de instruire în funcţie de experienţa şi calificarea
experţilor şi de specificul sesiunii respective;
- menţinerea legăturii cu toate părţile implicate în implementarea contractului şi supravegherea
modului de desfăşurare a activităţilor din contract;
- trimiterea de invitatii catre beneficiarii cursurilor si obtinerea confirmarilor, rezervarea salilor de
curs si a camerelor pentru cazarea acestora.
- urmărirea îndeplinirii obiectivelor proiectului.
Profilul experţilor principali din acest contract va fi după cum urmează:
Functie

Criterii

Project Manager (PM)
Calificare şi calităţi:


Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalent;

Experienţă profesională generală:


Minim 5 ani experienţă generală după finalizarea
studiilor superioare;

Experienţă specifică:
13



Participare în cel puţin un proiect în care să fi
organizat/coordonat sesiuni de instruire formală
şi/sau ateliere de lucru.

Adjunct Project Manager
Calificare şi calităţi:


Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalent;

Experienţă profesională :


Minim 3 ani experienţă generală după finalizarea
studiilor superioare;

Experienţă specifică:
 Participarea în calitate de expert într-un proiect în
care să fi susţinut/coordonat cel puţin o sesiune de
instruire finantat din fonduri europene;
Organizator evenimente

Experienţă profesională :


Minim 3 ani experienţă generală;

Experienţă specifică:
 Participarea în calitate de organizator de
evenimente într-un proiect în care să fi organizat
cel puţin o sesiune de instruire finantat din fonduri
europene;

Nota:
Dimensionarea echipei de implementare a proiectului se va face de catre Prestator astfel incat sa
asigure implementarea proiectului in graficul propus
8.2 Lectori
Prestatorul va asigura lectori, care să deţină experienţă relevantă privind sesiunea pentru care sunt
propuşi.
CV-urile lectorilor propusi de către Prestator nu vor fi examinate înainte de semnarea contractului şi
în consecinţă nu vor fi incluse în oferta. Implicarea lectorilor în cadrul contractului va fi supusă
aprobării Autorităţii Contractante, pe baza CV-urilor acestora.
Aprobarea implicării în contract a unui lector va fi condiţionată de îndeplinirea de către acesta a
următoarelor cerinţe minime (luând în considerare activităţile pentru care este propus):
- Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
- Minim 5 ani experienţă după finalizarea studiilor universitare;
- Minim o sesiune de instruire în domeniul pentru care este propus să susţină sesiunea de instruire.
Aprobarea lectorilor se va face prin Ordin Administrativ care va deveni Anexă la Contract.
Toţi experţii propuşi trebuie să fie independenţi şi liberi de conflicte de interese cu privire la
responsabilităţile care le sunt acordate.
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Costurile necesare angajării personalului Prestatorului precum si a expertilor/lectorilor vor fi suportate
de către Prestator si vor fi incluse in costurile de instruire.
Decontarea cheltuielilor aferente angajatilor Prestatorului precum si a expertilor/lectorilor se va face
pe baza de documente justificative (ex. fise de pontaj si prezenta, raport de activitate, etc.)
8.3 CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţie privind eligibilitatea
Solicitat ■ Nesolicitat □
Declaraţie privind eligibilitatea prezentată conform Formularului nr. 1 (se
solicită în original)
Încadrarea ofertantului în una dintre situaţiile prevăzute în formular atrage
excluderea acestuia din procedură.
Certificate de atestare fiscală
Solicitat ■ Nesolicitat □
Se solicită următoarele documente:
Pentru persoane juridice romane:
Certificate de atestare fiscala valabile la data depunerii, unul emis de
organul fiscal competent, respectiv unul eliberat de Direcţia Impozite şi Taxe
Locale al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia persoana fizică
sau juridică are sediul social, care să ateste că nu se înregistrează cu
debite la bugetul consolidat de stat, respectiv bugetul local (se solicită în
original).
Pentru persoane juridice străine:
Documente edificatoare (certificate, caziere judiciare sau de atestare fiscală, alte documente
echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor
şi contribuţiilor către buget. (se solicită în traducere legalizată).
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Persoane juridice române:
Solicitat ■ Nesolicitat □
Se solicită următoarele documente:
Certificat constatator emis de O.N.R.C., în conformitate cu art. 183 din O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificările şi completările ulterioare se solicită documente edificatoare privind obiectul de
activitate al operatorului economic. Operatorul economic trebuie să-şi dovedească forma de
înregistrare ca persoană juridică română sau străină, prin prezentarea unui certificat
constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, a certificatului de înregistrare fiscală,
precum şi altor documente care dovedesc o formă de înregistrare ori apartenenţă din punct de
vedere profesional în ţara de origine. Din documentele respective trebuie să rezulte obiectul de
activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă
corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

V. 3.) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia economico-financiară
Solicitat ■ Nesolicitat □
Ofertantul va completa formularul “Informatii generale” , Formular 4, anexat. Se solicită în
original.
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului in ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin
egala cu suma de 2.000.000 euro.
V.3.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarile echipei de experti
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desemnata de ofertant pentru îndeplinirea contractului
Solicitat ■ Nesolicitat□
Ofertantul va prezenta lista principalelor prestari de servicii prestate in ultimo 3 ani.
Fişă de experienţa similară. Ofertantul trebuie să demonstreze că are experiență în prestarea
de astfel de servicii.Experiența similară se va dovedi prin prezentarea de documente
relevante/copii după contracte/informații relevante ale contractelor/documentelor
/proceselor-verbale de receptive.
Ofertantul va prezenta recomandări, din partea beneficiarilor/clienţilor.
Se solicita prezentarea
Cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita astfel: prin prezentarea unui singur
contract care sa acopere toate componentele/elementele principale ale contractului ce urmează
să fie atribuit in valoare de 1.000.000 euro.

8.3. Verificarea cheltuielilor
Referitor la verificarea cheltuielilor, prestatorului îi revine obligaţia integrală de a asigura auditarea
cheltuielilor legate de implementarea acestui contract. Verificarea cheltuielilor se va face de către un
auditor independent, membru al unui organism de audit financiar recunoscut la nivel
naţional/internaţional (ex.: Camera Auditorilor Financiari din România), care va efectua această
activitate în cadrul unui contract cu scopul stingerii obligaţiei de plată în condiţiile legii. în acest sens,
se va prezenta contractul firmei de audit şi dovada apartenenţei la organismul sus menţionat.
Prestatorul are obligaţia de a nominaliza, după semnarea contractului şi înainte de depunerea primului
Raport de activitate, firma de audit/auditorul independent care va certifica cheltuielile realizate.
Prestatorul va angaja această cheltuială cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale privind
achiziţiile publice.
Auditorul va fi însărcinat cu verificarea cheltuielilor legate de implementarea acestui contract, în
scopul certificării realităţii, eligibiltăţii3 şi regularităţii acestora. Rapoartele întocmite de auditor în
acest sens vor însoţi Rapoartele de activitate depuse de prestator (însoţite de facturi corespunzătoare).
Activitatea de verificare a cheltuielilor efectuate de Prestator în cadrul acestui proiect se va desfăşura
luând în considerare standardele internaţionale de audit acceptate, precum şi legislaţia comunitară şi
naţională aplicabilă fondurilor structurale şi vor fi menţionate explicit de auditor în Rapoartele de
audit pe care acesta le va înainta Prestatorului. Costurile aferente auditării cheltuielilor sunt
considerate ca fiind incluse în preţul contractului.
8.3. Oferta va cuprinde :
A. Propunerea tehnică, cu următoarele informaţii:
ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE
1.1.
Modul în care înțelege obiectivele proiectului și rezultatele așteptate
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.2.
1.2.1

3

Prezentarea aspectelor considerate de Prestator ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate
ale contractului și atingerea obiectivelor acestuia, însoțită de comentarii relevante
Identificarea, descrierea și argumentarea riscurilor care pot afecta execuția contractului
Recomandări de reducere / eliminare a riscurilor identificate, fără a se afecta cerințele caietului de
sarcini
Metodologia de prestare a serviciilor
Descrierea detaliată a etapelor propuse de Prestator pentru realizarea activităților, în vederea
îndeplinirii contractului, inclusiv punctele de referință, precum și rezultatele și documentele ce

Cheltuielile sunt eligibile dacă au fost efectuate în conformitate cu prevederile şi termenii contractului.
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trebuie prezentate pentru fiecare activitate

Definirea atribuțiilor și responsabilităților experților pentru ducerea la îndeplinire în cele mai
bune condiții a activităților și obținerea rezultatelor așteptate
1.2.3.
Descrierea facilităților suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative
etc) pe care ofertantul le pune la dispoziție în scopul realizării activităților propuse
ORGANIZAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
1.2.2.

1.3.
1.3.1

Organizarea și planificarea în timp a activităţilor pe durata contractului
Planificarea, succesiunea și durata activităților și etapelor, luându-se în considerare și timpul
necesar pentru mobilizare (grafic Gantt), cu evidențierea momentelor semnificative ale
proiectului și utilizarea resurselor pentru fiecare etapă, în raport cu necesitatea atingerii
rezultatelor

Resurse umane
1.4.
1.4.1

Modul de alocare a zilelor de lucru pentru experți, pe întreaga perioadă de derulare a
Contractului
Numărul de experți implicați în realizarea activităților, pe fiecare activitate, cu asigurarea și
demonstrarea faptului că sunt asigurate toate expertizele necesare pentru realizarea activităților

B.Propunerea financiară
Propunerea financiară va fi prezentată in RON, după cum urmează:
Pret ofertat = Pret instruire + Pret cheltuieli cu justificare
Pret instruire = Pretul unei sesiuni x 288 sesiuni
Pretul cheltuielilor cu justificare care va fi inclus in oferta este bugetul maxim alocat acestui tip de
cheltuieli (total 1.209.600,00 EUR din care cazare cu pensiune completa 1.036.800,00 EUR si
transport 172.800,00 EUR)
Cursul de schimb RON/EUR este cel din anuntul de participare publicat.
Pretul este fix, in RON, si nu va fi actualizat pe durata derularii contractului.
Preturile de mai sus vor fi preturi fara TVA. In oferta financiara, TVA-ul se va mentiona distinct.
Pentru ca toate ofertele financiare sa fie comparabile, se considera ca 20% din cursuri vor fi certificate
CNFPA.
8.3 Facilităţi asigurate de către Prestator
Prestatorul va asigura interfaţa organizatorică privind sesiunile de instruire, astfel încât să fie prezent
în locaţia de desfăşurare a sesiunilor de instruire în fiecare zi, la cazare şi eliberarea camerelor.
Prestatorul va fi răspunzător pentru buna organizare a sesiunilor, asigurarea tuturor consumabilelor şi
instalaţiilor/echipamentelor necesare, asigurarea condiţiilor corespunzătoare de cazare, asigurarea
comunicării cu autoritatea contractantă privind aspectele organizatorice, precum şi cu toţi participanţii
invitați/nominalizaţi.
Prestatorul va asigura experţilor săi sprijin administrativ, de secretariat şi traducere, după caz, care să
le permit experţilor desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din acest contract.
Printre altele, Prestatorul va fi responsabil şi va suporta costurile pentru:
- Asigurarea cazării, serviciilor de masă, diurnelor şi transportului pentru personalul propriu;
- Asigurarea spaţiului necesar pentru desfăşurarea activităţilor experţilor, dotat cu mobilier şi toate
echipamentele şi materialele necesare;
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- Cheltuieli de comunicare;
- Serviciile de secretariat;
- Orice cost legat de interpretare și traduceri (pentru uzul experților), imprimarea sau multiplicarea
rapoartelor;
- Costurile pentru angajarea experţilor.
Toate documentele contractului trebuie prezentate în limba română şi toate sesiunile de instruire
trebuie să se desfăşoare în limba română.
8.4 Echipamente
Niciun echipament nu este prevăzut a fi achiziţionat în numele Autorităţii Contractante ca parte a
contractului de servicii sau transferat Autorităţii Contractante la finalul contractului.
8.5 Cheltuieli cu justificare
Suma prevăzută pentru cheltuielile cu justificare (cazare cursanţi şi transport cursanţi dus-întors) este
de 1.209.200 Euro fără TVA şi va fi utilizată pentru organizarea logistică a sesiunilor de instruire aşa
cum este prezentată în Caietul de sarcini, la punctul 6.3.

10. CERINŢE PRIVIND RAPORTAREA
1. Raport de început, transmis în maximum 30 zile lucrătoare de la data de începere a activităţilor.
Raportul trebuie să conţină calendarul de desfăşurare a sesiunilor de instruire, planul şi metodologia
de lucru;
3. Raportul privind fiecare sesiune de instruire în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea sesiunii
de instruire. Rapoartele aprobate se vor include în rapoartele de progres lunare respective.
2. Raportul de progres lunar care să prezinte evoluţia lunară a activităţilor transmis până la data de 10
ale lunii pentru luna precedentă, Raportul de progress va fi însoţit şi de un raport financiar;
4. Raportul final al proiectului în termen de 30 zile lucrătoare de la încheierea ultimei sesiuni de
instruire.
5. Rapoarte ad-hoc – la solicitarea Autorității Contractante, Prestatorul va elabora rapoarte adiţionale
relevante.
Toate rapoartele menţionate mai sus vor fi pregătite în limba română şi transmise către Autoritatea
Contractantă, atât în format electronic cât şi pe suport de hârtie sub semnătura Prestatorului.
Rapoartele vor fi aprobate de Autoritatea Contractantă numai dacă vor fi însoţite de copii ale
chestionarelor de evaluare a cursului, completate şi semnate de fiecare participant.
11. Cerinţe privind facturarea
Se vor face plăți astfel:
Nu se accepta plăţi în avans.
Plăţile se fac pe baza aprobării de rapoarte de progres lunare care includ sesiuni de instruire finalizate
şi aprobate. Prestatorul va emite factura numai după ce Autoritatea Contractantă va aproba Raportul
de progress precum şi Raportul financiar. Factura va include costul sesiunilor de instruire respective şi
cheltuielile cu justificarea aferentă.
12. CERINŢE MINIME OBLIGATORII DE CONFIDENŢIALITATE
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Prestatorul va avea în vedere că toate informaţiile, datele, rapoartele, analizele şi orice alte materiale
pe care echipa de experţi le va elabora în cadrul şi în scopul contractului sunt considerate
confidenţiale, dacă Autoritatea Contractantă nu dispune altfel.
Diferitele versiuni ale Rapoartelor, cât şi al oricăror analize şi documente, elaborate conform
cerinţelor prezentului Caiet de sarcini, precum şi oricare alte materiale redactate de către Prestator şi
utilizate în elaborarea Rapoartelor, reprezintă proprietatea exclusivă a Autorităţii Contractante şi nu
pot fi date publicităţii decât cu acordul scris al acesteia.
Pe toată durata proiectului, Prestatorul se va asigura că experţii respectă aceste clauze minime
obligatorii de confidenţialitate, coroborat cu alte prevederi contractuale şi/sau legislative din acest
domeniu.
La finalizarea contractului, Prestatorul şi experţii implicaţi în acest proiect vor preda Autorităţii
Contractante toate materialele, documentele, datele şi informaţiile pe care le-au produs în cadrul şi în
scopul acestui proiect şi vor asigura Autoritatea Contractantă că au îndeplinit această cerinţă
obligatorie.
13. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
13.1. Indicatori calitativi
Gradul de îmbunătățire a cunoștințelor în domeniul comunicării, masurat prin analizarea rezultatelor
obtinute ca urmare a evaluărilor efectuate la debutul sesiunii, respectiv la finalul sesiunii.
13.2. Indicatori cantitativi



Numărul de persoane din cadrul AM POS Mediu, care au obținut certificatul de participare și
absolvire;
Numărul de persoane din cadrul beneficiarilor POS Mediu, care au obținut certificatul de
participare și absolvire.

Elaborat,
Elvira VOICULESCU,
Consilier CPDPAT
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