Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

CAIET DE SARCINI
PRESTĂRI SERVICII EXPERT INCLUZIUNEA ROMILOR

OBIECTUL ACHIZIȚIEI ȘI CANTITATEA DE SERVICII
Prestarea serviciilor de expert incluziunea romilor în cadrul Proiectul „Dezvoltare Interculturală în Comuna
Jilava, județul Ilfov” , Cod unic proiect PN1083, corespunzătoare următoarelor activități:
a) Activitatea 3 - Formarea Interculturală a Specialiștilor

COD CPV
Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:
79951000-5 Servicii de organizare seminarii
CADRUL LEGAL
1. Implementarea proiectului „Dezvoltare Interculturală în Comuna Jilava, județul Ilfov” , Cod unic
proiect PN1083, în calitate de Partener, proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021, Aria 7
“Incluziunea și abilitarea romilor”
▪ Legea 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice.
▪ Hotărârea Guvernului nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică / acordului-cadru din Legea 98 /
2016 privind achizițiile publice.
▪ Normele privind procedura proprie din ANEXA la Hotărârea Consiliului Director al Fundațtiei
Amfiteatru nr. 8 din 22.01.2018, modificată prin Hotărârea Comitetului Director al Fundatiei
Amfiteatru nr. 68 din 27.07.2018.
ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contracul de achiziție publică se va atribui cu respectarea Normelor privind procedura proprie.
Procedura proprie se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse în Anexa nr. 2
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fapt ce atrage aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) lit. b)
din Legea nr. 98/2016, iar contractele de achiziție similare au o valoarea estimată fără TVA mai mare
decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) și mai mică decât pragul corespunzător prevăzute la art. 7 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 98/2016, respectiv 3.636.150 lei .
Procedura proprie se va desfășura conform Normele privind procedura proprie aprobate prin Hotărârea
Consiliului Director al Fundației Amfiteatru nr. 8/22.01.2018, modificată prin Hotărârea Comitetului
Director al Fundatiei Amfiteatru nr. 68 din 27.07.2018 (publicate pe site-ul propriu https://www.fundatiaamfiteatru.ro/informatii-publice/achizitii/ ) pentru organizarea și desfășurarea procedurii proprii de
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atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale, servicii de învățământ, servicii de
sănătate, servicii culturale, servicii hoteliere și restaurante, prestări de servicii pentru comunitate, servicii
poștale și servicii diverse și alte servicii specifice.
BUGETUL ALOCAT
Prețul maxim al contractului este de 47.058,82 lei fără TVA, 56.000 TVA inclus.
PRESTATORUL
Prestatorul serviciilor trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare.
CONDIȚII DE DESFĂȘURARE
Serviciile expert incluziune romilor se vor desfasura in pe parcursul a 280 ore si vor cuprinde:
a) Cele 280 de ore vor fi sustinute de 4 experti, cate 70 de ore per expert
b) cele 70 de ore vor fi împărțite astfel: sesiunea de 40 de activități teoretice (5 zile x 8 ore/ zi); 20 de
ore pentru elaborarea unor planuri individuale de acțiune pentru fiecare specialist, cu obiective
clare și target-uri cuantificabile; 10 ore de activități practice plecând de la planurile individuale.
c) Fiecare expert se va ocupa de cate 10 specialiști( sunt un numar total de 40 specialisti ce vor fi
impartiti in 4 grupe în funcție de rolul fiecăruia în comunitatea din Jilava, cu scopul de a forma
grupe eterogene, multidisciplinare, astfel încât fiecare participant să își înțeleagă mai bine rolul și
impactul în comunitate )
d) Cei 4 experti vor sustine activitatea in baza unui suport de curs unitar pentru cei 40 de specialisti și
un program pentru cele 5 zile de activități teoretice (8 ore/zi).
LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR
Sesiunea de 40 de activități teoretice (5 zile x 8 ore/ zi), în perioada 30 septembrie - 4 octombrie (5 zile)
în afara Bucureștiului în deplasare în alt județ (ex. Prahova).
Cele 20 de ore pentru elaborarea planurilor individuale de acțiune pentru fiecare specialist, cu obiective
clare și target-uri cuantificabile si 10 ore de activități practice plecând de la planurile individuale se vor
desfasura local, in localitatea Jilava, jud. Ilfov
PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR
Septembrie 2022 – Octombrie 2022
CERINȚE SPECIFICE
Tematicile abordate în cadrul sesiunilor de formare vor fi: anti-discriminare, diferențe culturale,
conștientizare și empatie, incluziune și inclusivitate, cultura romilor tradiționali (ceace), romilor asimilați
etnic și romilor asimilați lingvistic și cultural care se consideră romi (kastalii), abordările cu cele mai mari
șanse de succes, diversitate și solidaritate, servicii centrate pe beneficiar, abilitare comunitară și rolul
leadership-ului în comunitate, valorificarea culturii rome ca vector al schimbărilor pozitive, reconectarea
la valori și distrugerea stereotipurilor, soluții inovative pentru incluziune și abilitare.
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RECEPȚIA
Recepția serviciilor se va realiza de către autoritatea contractantă prin persoanele desemnate. Prestatorul
va prezenta la livrare procesul-verbal/ proceselor- verbale aferent/e serviciilor prestate.
PREȚURILE
Prețurile vor fi exprimate în lei.
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