
CAIET SARCINI
pentru  achiziționarea de servicii  sociale  și  alte  servicii  specifice prevăzute în Anexa 2.  la
Legea nr. 98/2016 cu privire la intervenția de locuire în zona marginalizată Őrkő, Sfântu
Gheorghe,  inclusiv efectuarea unei  cercetări sociologice în zona Őrkő, Sfântu Gheorghe cu
privire la identificarea și evaluarea  nevoilor de locuire în rândul comunității marginalizate
vizate  de  intervenția  de  locuire  și elaborării  Metodologiei  de  selecție a  beneficiarilor
locuințelor sociale

1. 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 prin caietul de sarcini sunt minimale. 
Odată cu aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Sfântu Gheorghe prin
HOTĂRÂREA NR. 356/2017 si Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de către Asociația Grup
de  Acțiune  Locală  ”Sepsi”,  aprobată  prin  HCL  230/2021, Asociația  GAL  Sepsi  dorește  să
contribuie  la  ridicarea  nivelul  de  trai  a  locuitorilor  din  Zonele  Urbane  Marginalizate  prin
implementarea unor investiţii  menite să ajute la integrarea persoanelor din aceste zone în  viață
socială a municipiului.
Asociația  Grup de Acțiune  Locală  ”Sepsi”  are  următoarele  obiective  generale  a  fi  atinse  prin
realizarea intervenției:
● Creșterea calității vieții și a nivelului de trai a persoanelor de etnie romă din cartierul Őrkő.
● Reducerea  numărului  de  persoane  aflate  în  risc  de  sărăcie  sau  excluziune  socială  din

comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.
● O  mai  bună  conviețuire  a  populației  și  minimalizarea  conflictelor  sociale  datorate

diferențelor de statut.
Obiectivul  propus: Identificarea și evaluarea nevoilor membrilor comunității  din zona Orko cu
privire la condițiile de locuire în zonă și servicii de consultanță în domeniul facilitării comunitare,
instituționale,  intervenției coordonate și servicii de locuire pentru membrilor fondatori Asociației
Grup de Acțiune Locală ”Sepsi” cu scopul pregătirii și desfășurării procesului de locuire în ZUM 1
Orko.
Amplasament: intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, cartierul Őrkő
Autoritatea contractantă: Asociația Grup de Acțiune Locală ”Sepsi”

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA
Guvernul  României  a  demarat  în  anul  2016  programul  multianual  de  incluziune  socială  în
România sub mecanismul DLRC.  Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
(DLRC) este un instrument pentru promovarea dezvoltării integrate şi implicării comunităţilor în
dezvoltarea locală prin formarea unui parteneriat local. Parteneriatul local are rolul de a elabora și
de a implementa o strategie de dezvoltare locală integrată, beneficiind de finanțare pe termen lung,
și deținând puterea de decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile.
În România, aplicarea instrumentului DLRC în mediul urban, la nivelul orașelor/municipiilor cu
peste 20.000 locuitori, este orientată către acele orașe în care sunt identificate zone marginalizate,
adică  zone  cu  populație  aflată  în  risc  de  excluziune  socială,  astfel  încât  prin  Strategiile  de
Dezvoltare Locală dedicate acestor zone să se implementeze măsuri care să diminueze acțiunea
factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială.



Municipiul Sfântu Gheorghe a intrat în acest program în 2017 prin înființarea Asociației Grup de
Acțiune Locală ”Sepsi” (vezi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr.
301 din data de 25.09.2017 și Încheiere din data de 05.10.2017, dosar nr. 5222/305/2017 cu privire
la înființarea asociației) împreună cu alți cinci parteneri (Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în
România  -  Filiala  Sf.  Gheorghe,  Asociația  de  Promovare  a  Sănătății  Mentale  ”Esely”  Lelki
Egeszsegvedo Egyesulet, Asociația Rromilor Amenkha, Asociația ”Caritas – Asistență Socială”-
Filiala Org. Caritas Alba Iulia, Femild Bauinvest SRL) la care s-au alăturat în noiembrie 2017
Tega  S.A  și  persoanele  fizice  Fejér  Imre  (reprezentant  Câmpul  Frumos)  și  Albert  Andrea
(reprezentant  Cartierul  Ciucului),  respectiv  Direcția  de  Asistență  Socială  în  anul  2020  prin
Încheierea din data de 09.01.2020, dosar nr. 6730/305/2019. 
În anul 2017 s-a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Sfântu Gheorghe care a
identificat  trei zone urbane marginalizate suprapuse total  sau parțial  cu zonele identificate prin
Atlasul zonelor urbane marginalizate. Aceste trei ZUM-uri sunt: parțial cartierul Ciucului, cartierul
Câmpul  Frumos  și  zona  Orko,  locuit  preponderent  de  persoane  de  etnie  romă.  Strategia  de
Dezvoltare Locală este asumată de către Asociația GAL Sepsi și de către Primăria Municipiului
Sfântu Gheorghe prin HCL 230/2021. 

Teritoriul de intervenție al Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) este pe raza municipiului Sfântu
Gheorghe, mai puțin satele componente Chilieni și Coșeni. În cadrul acestui areal, de 7.292 ha și
65.118 locuitori ce vizează o zonă urbană coerentă din punct de vedere economic, social și fizic, s-
au  identificat  trei  zone  urbane  marginalizate  (ZUM)  în  care  GAL  Sepsi  intenționează  să
implementeze o intervenție DLRC, dintre care ZUM 1 Orko:

Numele ZUM Locația ZUM

Nr. de locuitori cf
INS la nivelul

ZUM, din care:
romi

Nr. de locuitori la
nivelul ZUM

estimat cf studii
de referință, din

care: romi

Tip zonă urbană
marginalizată

ZUM 1 Őrkő
Mun.  Sfântu
Gheorghe

1880,  din  care  32
romi1

1880, din care 1562
romi (83,1%)2

zonă de tip  mahala
cu case

Având  în  vedere  că  în  perioada  următoare  există  cel  puțin  10  investiții  pentru  care  Primăria
Municipiului Sfântu Gheorghe a obținut finanțare nerambursabilă din diferite surse sau care sunt
finanțate  din  resurse  proprii  în  zonele  urbane  marginalizate  din  Sfântu  Gheorghe,  inclusiv
Cartierul Őrkő unde se va desfășura o intervenție amplă de urbanizare prin construirea a 50 de
locuințe sociale, considerăm că este necesară luarea unor măsuri ce pregătesc, susțin și asigură
sustenabilitatea integrată pe termen lung a acestor investiții de dezvoltare a zonelor urbane
marginalizate.  
Aceste  activități  suport pentru  membri  fondatori  Asociației  GAL Sepsi  sunt  necesare  ca  să
faciliteze  implementarea SDL, în special  procesul  de locuire  în  zona Orko  și  să contribuie
direct sau indirect la combaterea excluziunii sociale și reducerea sărăciei.
Ca să fie sustenabilă, orice intervenţie socială în zone de locuire precară şi segregată care are ca
scop îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru comunităţi defavorizate trebuie să fie încorporată

1 conform Recensământului din 2001
2 conform Analizei preliminare efectuată în cadrul elaborării SDL



într-o intervenţie socială mai amplă, care conţine cel puţin următoarele elemente, implementate
într-un mod integrat: asistență familială, facilitare comunitară, abilitare (empowerment), educație,
ocupare, sănătate, acte și acces la drepturile sociale. Astfel, introducerea sistemului de accesare a
locuințelor  sociale  propus  în  această  intervenție  poate  să  fie  implementat  cu  succes  doar  în
condiţiile în care acesta este însoţit de elementele complementare, descrise în prezentul document. 

Intervenția trebuie să se bazeze pe principiul participării comunitare, transparenței decizionale, al
parteneriatului,  nondiscriminării,  echităţii  şi  egalităţii  cu  scopul  de  a  maximiza  eficiența  și
sustenabilitatea  intervenției  și  de  a  minimiza  riscul  conflictelor  inter-  și  intracomunitare.  

Serviciile sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 au două
componente  care  se  desfășoară  etapizat:  componenta  integrată  de  consultanță,  instruire  și
supervizare acordată echipei de facilitatori și echipei de locuire, respectiv, servicii de cercetare
socială în scopul evaluării nevoilor de locuire în rândul comunității și elaborarea metodologiei de
locuire socială.  

3. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM 1 Orko, Sfântu
Gheorghe prin asigurarea unui set de servicii auxiliare care au scopul de a sprijini acei membri
fondatori ai Asociației Grup de Acțiune Locală ”Sepsi” care implementează o intervenție integrată
cu focus pe îmbunătățirea condițiilor de locuit. 
Obiectivul specific al proiectului este: 
1.  consultarea  și  evaluarea  necesităților  de  locuire  ale  comunității  din  cartierul  Orko  printr-o
cercetare sociologică cantitativă, respectiv
2. elaborarea – pe baza concluziilor cercetării – a unui set de propuneri privind Metodologia de
selecție a beneficiarilor locuințelor sociale, și
3.  asigurarea  de  consultanță,  instruire  și  supervizare  a  echipelor  de  facilitatori  și  de  locuire
compuse din membri fondatori GAL Sepsi în scopul derulării intervenției de locuire în zona Orko,
mun. Sfântu Gheorghe.

În scopul  realizării  obiectivelor  de mai  sus,  Autoritatea  contractantă  caută  Operator  economic
pentru implementarea următoarelor activități: 
A. Consultanță, instruire și supervizare pentru sprijinirea intervenţiei  sociale cu focus pe
îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv 
B.   Cercetare sociologică în cadrul comunității cu scopul formulării unor recomandări cu
privire la Metodologia de  selecție a beneficiarilor locuințelor sociale  printr-un proces de
selecție echitabil și imparțial.

Intervenția socială cu focus pe îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, ce urmează să fie implementată
de  către  membri  fondatori  ai  GAL  Sepsi are  următoarele  etape:  asistența  familială  pentru
pregătirea  intervenției  de  locuire  (pre-mutare),  pregătirea  intervenției  de  locuire,  selecția
beneficiarilor,  mutarea  familiilor  selectate,  asistență  familială  pentru incluziunea  socială  (post-
mutare), facilitare comunitară, administrarea locuințelor. 

Prin urmare,  Autoritatea Contractantă  caută Operator economic pentru executarea următoarelor
componente din prezentul Caiet de sarcini: 



A. Consultanta, instruire și supervizare pentru personalul implicat în desfășurarea procesului de
locuire  de  la  Orko  din  cadrul  membrilor  A.G.A  GAL Sepsi  cu  focus  pe  pregătirea  mutării,
managementul riscurilor apărute în procesul de pregătire și mutare, desfășurarea ocupării noilor
locuințe și elaborarea serviciilor de post-mutare. 
B. Cercetare privind nevoile de locuire ale comunității Orko, inclusiv formularea de recomandări
pentru Metodologia de selectare a beneficiarilor locuințelor sociale pe baza rezultatele cercetării.

A.  Consultanta,  instruire  și  supervizare  pentru  personalul  implicat  în  desfășurarea
procesului  de  locuire  de  la  Orko  din  cadrul  membrilor  A.G.A  GAL  Sepsi  cu  focus  pe
pregătirea  mutării,  managementul  riscurilor  apărute  în procesul  de pregătire  și  mutare,
desfășurarea ocupării noilor locuințe și elaborarea serviciilor de post-mutare. 

A.1. Crearea echipei GAL Sepsi de facilitatori comunitari
Autoritatea  Contractantă va  forma o echipă  de facilitatori,  compusă  din  5 membri,  după cum
urmează: coordonatorul echipei și facilitator 1 din partea As. GAL Sepsi, facilitator 2 și 3 din
partea  Direcției  de Asistență  Socială  și  facilitator  4  din partea Municipiului  Sfântu Gheorghe.
Atribuțiile echipei de facilitatori:
· Informarea/consultarea  comunității  despre  demersul  planificat.  Teme:  nevoile  privind

locuinţele noi (zone, proximități, dimensiuni, funcţionalităţi etc.) în funcţie de flexibilitatea
procesului de realizare a planurilor arhitecturale, problemele comunitare preconizate legate
de schimbări spaţiale şi ale vecinătăţilor, nevoile pentru servicii pre- și postmutare.

· Menținerea   legăturii  cu membrii  comunității  din ZUM Őrkő pe tot  parcursul  derulării
investițiilor de construire și modernizare legate de condiții de locuire desfășurate de către
Municipiul Sfântu Gheorghe.

· Informarea membrilor comunității vizate depespre procesul de intervenție,despre procesul
de elaborare a criteriilor și etapele și modalitatea de pregătire și despunere a dosarelor de
solicitare  a  locuințelor  sociale,  precum și  despre  modalitatea  de selecție  a  dosarelor  /
beneficiarilor.

· Implicarea membrilor  comunității  în  procesul de pregătire  a intervențiilor  de construire
(pentru  a  simții  –  ownership-ul)  –  duce  la  abilitarea  membrilor  comunității  –  duce  la
constituirea  unui  grup  de  inițiativă  –  reprezentare  în  relație  cu  GAL  -ul.  Facilitarea
comunicării  între  comunitatea  din  Őrkő  și  membrii  A.G.A GAL Sepsi  în  legătură  cu
investițiile de construire și modernizare legate de condiții de locuire în cartierul Őrkő, în
scopul reconcilierii eventualelor conflicte ce se pot ivi din cauza neînțelgerii între părți.

· Organizarea de întâlniri bilunare – în prima fază, iar după ce se constată că se merge în
direcția bună o dată pe lună si ulterior trimestrial. Intervenție ori de câte ori se consideră
necesară  în  relația  dintre  comunitatea  din  Őrkő  și  reprezentanții  Municipiului  Sfântu
Gheorghe, responsabil pentru investițiile de locuire în zonă

Ofertantul oferă  consultanță  Autorității  Contractante  în  recrutarea  personalului  în  echipa  de
facilitatori prin următoarele servicii:
· consultanță  privind  elaborarea  profilului  profesional  a  membrilor  echipei,  cu  excepția

coordonatorului
· consultanță în elaborarea anunțului de angajare și a fișei postului pentru facilitatorii din

echipă



· consultanță  în  elaborarea  contractului  de  muncă  /  de  asociere  cu  facilitatorii  membrii
echipei. 

Durata estimată a serviciului de consultanță în cadrul A.1: 5 ore

A.2. Pregătirea și derularea procesului de consultanță, instruire și supervizare metodologică
pentru E  chipa de facilitatori comunitari   înființată de către GAL Sepsi
Asociația  GAL Sepsi  oferă  instruire,  respectiv  consultanță  echipei  de  facilitatori,  prin  servicii
externalizate. Prin urmare, Ofertantul are următoarele sarcini:
● evaluare de nevoi, astfel încît oferta de instruire să aibă la bază experiența/nevoile echipei
● pregătirea specialiștilor în procesul de facilitare comunitară la toate nivelurile, cu scopul de

a pregăti intervenții care au la bază principiile justiției sociale
● prezentarea valorilor, conceptelor teoretice ale facilitării, rolul facilitatorului, metodologia

de lucru astfel încât facilitatorul să fie pregătit pentru înțelegerea cauzelor structurale ale
inegalității  și  pentru  pregătirea  unor  procese  inclusive  (de  la  evaluarea  nevoilor,  la
implementarea unor acțiuni coordonate și participative)

● dezvoltarea  abilităților  (tehnici  de  împuternicire,  mobilizare,  comunicare,  motivare)
precum și munca cu procesele/dinamicile comunitare/instituționale

● expunere,  studii  de  caz,  interacțiuni  și  participare,  folosind  tehnici  restaurative  și
psihodramatice,  jocuri de rol, oferind un spațiu în care participanții  pot să își exerseze,
dezvolte aptitudinile de facilitatori în condiții de siguranță, respectiv pot să-și prelucreze și
să înțeleagă experiențele acumulate în cadrul muncii de teren

● consultanță în elaborarea planului de lucru/ de intervenție al echipei de facilitatori pentru
anul 2021, 2022 și 2023

Rezultatele preconizate ale activităților:
● Membri echipei de facilitatori sunt capabili și pregătiți pentru a facilita pregătirile pentru

selecție a beneficiarilor locuințelor sociale
● Echipa de facilitatori știe exact care este rolul ei în procesul de locuire în ZUM 1 și este

pregătită de a executa aceste sarcini
● Echipa de facilitatori este ajutată pe parcursul intervențiilor de locuire în scopul de a-și

executa sarcinile în mod corespunzător

Durata serviciului de consultanță, instruire și supervizare oferită  echipei de facilitatori  în cadrul
A.2.:  Aprox. 100 de ore defalcat în 10 zile de instruire și 6 zile (defalcat în 3 întâlniri de câte 2
zile) de consultanță pentru perioada 2021-2023. 
Durata sesiunilor de instruire și consultanță va avea între 6 și 8 ore/seminar.

A.3.  Pregătirea și derularea procesului de consultanță, instruire și supervizare metodologică
pentru personalul implicat în desfășurarea procesului de locuire de la Orko, formată din
membrile A.G.A GAL Sepsi, adică pentru Echipa de locuire.

Procesul de locuire în ZUM 1 Orko se va desfășura în scopul facilitării schimbării în comunitate ca
urmare a construirii de 50 de locuințe noi, prin colaborarea a unei multitudini de instituții și ONG-
uri care vor avea tangență directă cu această comunitate. Autoritatea Contractantă este organizația
umbrelă a acestor părți interesate, cum ar fi: Municipiul Sfântu Gheorghe, Direcția de Asistență
Socială,  Asociația  „Caritas  –  Asistență  Socială”  Caritas  Alba  Iulia,  filiala  Sfântu  Gheorghe,



Asociația Ordinul de Ajutor Social  Maltez,  filiala Sfântu Gheorghe,  Asociația de promovare a
sănătății mintale “Esély”, Asociația Rromilor ”Amenkha”, SC Tega SA. 

Autoritatea  Contractantă  va  crea  o  echipă  de  locuire  de  max.  10  persoane  (numărul  exact  al
membri  echipei  va fi  decis  în  comun acord cu Ofertantul  câștigător),  reprezentanți  ai  membri
fondatori ai Asociației Grup de Acțiune Locală ”Sepsi”. Echipa de locuire are sarcina de a facilita
la nivelul instituțiilor și organizațiilor reprezentate procesul de selecție a beneficiarilor celor 50 de
locuințe  nou-construite,  respectiv  procesul  de  mutare,  pregătire  a  beneficiarilor  și  oferirea  de
servicii post-mutare în scopul sustenabilității acestei schimbări atât în cazul celor 50 de familii
beneficiare, cât și în cazul comunității vizate de intervenție. 

Echipa de locuire constituită din acei reprezentanți membri fondatori ai Asociației GAL ”Sepsi”
care au tangență directă cu comunitatea vizată va avea următoarele atribuții: 

● colaborare permanentă cu echipa de facilitatori
● elaborarea  unui  program de  asistență  familială  pentru pregătirea  intervenției  de locuire

(pre-mutare) care constă  în  management  de  caz  și  consiliere în  următoarele  domenii:
ocupare, educație, sănătate, acte și acces la drepturile sociale și servicii, cu scopul pregătirii
familiilor pentru mutare

● sprijinirea autorității responsabile pentru preluarea și evaluarea dosarelor de locuire
● elaborarea unui program de sprijin pentru mutare pentru familiile beneficiare, care constă

în asigurarea transportului și sprijin pentru mutare la solicitare
● elaborarea unui program de asistență familială pentru incluziunea socială (post-mutare) a

beneficiarilor, care constă în:
· acordare de mobilier și echipament de uz casnic de bază pentru familii 
· asistență  financiară  pentru  familii  –  pachet  de  incluziune  socială,  în  funcție  de

nevoile și resursele familiilor (cantină socială, tichete de creșă, rechizite,  voucher
pentru alimente și medicamente etc.)

· management  de  caz  și  consiliere  pentru  familiile  care  beneficiază de  locuințe
sociale  în  următoarele  domenii:  ocupare,  educație,  sănătate,  acte  și  acces  la
drepturile sociale și servicii, managementul relațiilor cu noii vecini, sprijin pentru
realizare  contractelor  cu  furnizorii  cu  scopul  incluziunii  familiilor  în  noile
vecinătăți. 

· administrarea  locuințelor  sociale  (responsabilitatea  proprietarului  locuințelor
sociale):  citirea  și calculul cheltuielilor lunare de întreținere, încasare, urmărirea
datoriilor,  facturare  chirii,  plata  cheltuielilor  de  reparații  către  administrații,
intermedierea  cu  firma  de  reparații,  urmărirea  reparațiilor,  sprijin  în  diverse
probleme apărute inclusiv cu asiguratorul în caz de daună etc. 

Prin  urmare,  Ofertantul  va  avea  sarcina  de  a  desfășura  activități  de  instruire,  consultanță  și
supervizare  Echipei  de  locuire în  scopul  ca  aceasta  să  elaboreze  în  cadrul  instituțiilor  și
organizațiilor reprezentate de ei, respectiv să desfășoară în parteneriat cu instituțiile și organizațiile
reprezentate de ei activitățile de mai sus menționate. Fiind vorba de o intervenţie inovativă şi de o
metodologie  nouă,  echipa  de  locuire  are  nevoie  de  mult  sprijin  pentru  a  duce  la  bun  sfârşit
obiectivele. Aceste nevoi sunt vizate în cadrul activităţii de consultanță, care oferă un spaţiu sigur
de  reflecţie  asupra  muncii  şi  procesele  declanşate  în  comunitate,  suport  pentru  realizarea
conlucrării eficiente în echipă şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat atât cu beneficiarii intervenţiei



cât şi cu ceilalţi stakeholderi implicaţi în proces.

Ofertantul are următoarele atribuții: 
● asigurarea  consultanţei  profesionale  în  planificarea,  implementarea  şi  monitorizarea

activităţilor, urmând o metodologie participativă specifică
● evaluare  de  nevoi,  astfel  încît  instruirea  să  aibă  la  bază  experiența/nevoile  echipei  -

workshop de evaluare a nevoilor (management și echipă)
● instruire și consultanță oferită echipei de locuire în următoarele teme: cauzele structurale

ale inegalității,  asistență socială non-opresivă, abordarea integrată a locuirii,  procesul de
dezvoltare a criteriilor de locuire (instrumente de evaluare a candidaților), dezvoltarea de
servicii de asistență pe locuire (pre- și post-mutare), dezvoltarea abilităților de gestionare a
locuinței  și  împuternicirea  familiilor.  Instruirea  va  oferi  spațiu  atât  pentru  prezentări,
expunerea  unor  studii  de  caz,  cât  si  pentru  interacțiuni  si  participare,  folosind  tehnici
restaurative și psihodramatice, jocuri de rol, oferind un spațiu în care participanții pot să își
exerseze și dezvolte aptitudinile în condiții de siguranță, respectiv pot să-și prelucreze și să
înțelege experiențele acumulate în cadrul muncii de teren.

● transfer de know-how pentru membrii echipei în ceea ce priveşte: facilitarea comunitară,
tehnici de împuternicire, mobilizare, comunicare, motivare, munca cu procesele/dinamicile
comunitare/instituționale,  utilizarea  instrumentelor  de  evaluare  a  nevoilor  şi  resurselor
potenţialilor beneficiari, evaluarea dosarelor depuse de potenţialii beneficiari ai locuinţelor
sociale. 

● pregătirea unor procese inclusive, bazate pe participarea tuturor părților interesate (de la
evaluarea nevoilor, la implementarea unor acțiuni coordonate și participative)

● consultanță (online) pentru echipa de locuire o dată pe lună în perioada de după contractare
până în decembrie 2023

● consultanță  (online)  pentru  echipa  de  locuire  în  situații  de  urgență  maxim 3  ocazii  în
perioada contractării

● consultanţă  profesională  în  planificarea,  implementarea  şi  monitorizarea  activităţilor
echipei de locuire, urmând o metodologie participativă specifică, 

● informarea decidenților din cadrul Primăriei,  care au responsabilitatea de a lua deciziile
majore  pe  parcursul  implementării  proiectului   

Rezultatele preconizate ale activităților:
● Există o echipă de locuire la nivel de oraș, compusă din reprezentanții  membri A.G.A.

GAL Sepi
● Echipa de locuire știe exact rolul ei în procesul de locuire în ZUM 1 și este pregătită de a

executa aceste sarcini
● Echipa de locuire este ajutată pe parcursul intervențiilor de locuire în scopul de a-și executa

sarcinile în mod corespunzător
● Membri echipei de locuire sunt capabili să reprezintă și să susțină principiile intervenției

participative în fața colegilor din cadrul instituțiilor și organizațiilor pe care le reprezintă.
● Decidenți  Primăriei  Municipiului  Sfântu  Gheorghe  sunt  informați  despre  rezultatele

activității  echipei  de  locuire  și  despre  propunerile  experților  Ofertantului  cu  privire  la
modul de desfășurare a procesului de locuire în zona Orko

Durata  serviciului  de  instruire, consultanță  și  supervizare  în  cadrul  pct.  A.3 pentru  Echipa  de



locuire: Aprox. 100 de ore defalcat în 10 zile de instruire și 6 zile (defalcat în 3 întâlniri de câte 2
zile) de supervizare pentru perioada 2021-2023,   1 ocazie / lună pentru consultanță oferită echipei  
de  locuire  și  max.  3  sesiuni  de  consultanță  în  regim  de  urgență  pe  tot  parcursul  duratei
contractului  .   
Durata sesiunilor va între 6 și 8 ore/seminar, durata ocaziilor de consultanță și celor 3 seminarii de
consultanță în regim de urgență nu va depăși durata de 2 ore/ocazie.

Livrabile furnizate de către Ofertant:
În  acord  cu  responsabilitățile  descrise  în  prezentul  caiet  de  sarcini,  Ofertantul  va  trebui  să
furnizeze autorității contractante următoarele livrabile aferente activității de instruire, consultanță,
și supervizare prestate atât Echipei de facilitatori comunitari, cât și Echipei de locuire:
1. Minuta fiecărei seminar de instruire, consultanță și supervizare;
2. Lista de prezență semnată după fiecare seminar offline și screenshot cu participanții la seminarii
online;
3. Fotografii făcute la sesiuni offline (dacă participanții își dau consimțământul);
3. Programul sesiunilor de instruire, consultanță și supervizare, împreună cu temele majore ce vor
fi abordate în cadrul seminariilor;
4. Chestionarele de feedback ale participanților la sesiunile de instruire, consultanță și supervizare.

B. Cercetare privind nevoile de locuire ale comunității Orko  

Scopul  cercetării  efectuate  în  ZUM 1 Orko este  evaluarea  nevoilor  de  locuire  și  a  resurselor
membrilor  comunității  Orko,  în  scopul  elaborării  unui  set  de  criterii  de  eligibilitate  și de
prioritizare a cererilor de acordare de locuințe sociale construite în comunitatea Orko în cadrul
SDL Sfântu Gheorghe. 
Obiective specifice:

● culegerea  unor  date  socio-demografice  care pot  fundamenta  sau ajusta  Metodologia  de
selecție a beneficiarilor locuințelor sociale în ZUM 1 Orko

● identificarea  unor  așteptări  sau  teme  importante  pentru  comunitate  vizată  legate  de
strategia de locuire a municipalității

● evidențierea  și  configurarea  unor  recomandări  care  vor  ajuta  la  mai  buna organizare  a
politicilor  publice  și  strategiilor  asumate  de  Municipiul  Sfântu  Gheorghe  în  interesul
cetățenilor din ZUM 1 Orko în domeniul locuirii sociale. 

Teme majore care pot fi abordate în cadrul cercetării pe teren reflectă domeniile de interes ale
Strategiei de Dezvoltare Locală:

● condiții de locuit și nevoi legate de acesta
● disponibilitatea persoanelor de a muta într-o locuință socială
● accesul și nevoi la servicii sociale și socio-medicale care să sprijină procesul de mutare
● acces și nevoi la servicii de asistență juridică pentru întocmirea actelor de candidatură
● acces la venit constant și modalități de întreținere a locuințelor

Ofertantului  îi  revine  sarcina  de a  realiza  chestionarul  pe baza  temelor  precizați  în  caietul  de
sarcini, prin transpunerea acestora în itemi specifici. Forma finală a chestionarului va fi aprobată
de către reprezentanții Autorității contractante.
Ofertantul va  consulta  cu  Autoritatea  Contractantă  referitor  la  conținutul  chestionarului  și
realizarea cercetării de teren. De asemenea Autoritatea Contractantă va facilita comunicarea cu



acele instituții și organizații care au realizat în trecut studii sociale  în ZUM 1 Orko. 

B1. Realizarea cercetării
Metodologia cercetării:
Metodă: Se are în vedere utilizarea unei metode consacrate în practica și literatura sociologică de
specialitate, anume cercetare socială prin completarea unui chestionar în cadrul unei conversații
între cercetătorul/operatorul de interviu și respondent. Cercetarea se va desfășura ulterior semnării
contractului  și  în perioada de valabilitate  a acestuia.  Perioada precisă va fi  stabilită  de comun
acord, ținând cont de măsurile de siguranță impuse în contextul pandemiei COVID-19
Raportul  final  al  cercetării  și  propunerile  Ofertantului  pentru  Metodologia  de  selecție  a
beneficiarilor locuințelor sociale de la Orko trebuie să fie prezentate Autorității contractante nu
mai târziu decât 30 decembrie 2021. Autoritatea contractantă va furniza la momentul semnării
contractului  temele/indicatorii  care  vor  fi  urmăriți  în  cadrul  cercetării  sociale.  Forma finală  a
chestionarului va fi aprobată de Autoritatea contractantă. 
Grup țintă: Populația peste 18 ani, neinstituționalizată a zonei urbane marginalizate Orko.
Volum eșantion:  minim 700 respondenți chestionați în cadrul cercetării.
Metoda de eșantionare: cercetarea va urmări un grad de acoperire cât mai ridicat al gospodăriilor
din ZUM 1 Orko și nu va folosi o metodă de eșantionare probabilistă (care ar însemna excluderea
unor gospodării).  În  schimb,  operatorii  de interviu  vor  intra  din  casă în  casă  și  vor  completa
chestionarele cu adulții peste 18 ani care acceptă în mod voluntar și anonim să răspundă. Pentru a
asigura o reprezentare cât mai bună a profilului socio-demografic al locuitorilor din ZUM 1 Orko,
a resurselor și nevoilor comunității, se vor completa chestionare individual cu toți locuitorii adulți
prezenți în gospodărie. 
Instrumentul  de  cercetare  (chestionarul)  va  fi  realizat  de  către  Ofertant,  pe  baza  tematicii  și
indicațiilor  furnizate  de  Autoritatea  Contractantă.  Chestionarul  va  cuprinde  între  minim 30 și
maxim 50 de itemi, dintre care maxim  3 întrebări deschise recodificabile, iar durata de aplicare a
acestuia nu va depăși 30 de  minute. Chestionarul trebuie să fie accesibil și în limba maghiară,
Ofertantul trebuie să se asigură că toți operatorii de interviu vorbesc și înțeleg în limba maghiară. 

Prin urmare, O  fertantul   are următoarele sarcini:  
● elaborarea metodologiei de cercetare pe baza temelor/indicațiilor furnizate de autoritatea

contractantă,
● consultare cu membrii AGA ai Autorității contractante, respectiv cu instituții, organizații și

specialiști  în  domeniul  locuirii  și  desegregării  în  Municipiul  Sfântu  Gheorghe,  printr-o
serie de interviuri

● consultarea  cercetărilor  efectuate  în ultimii  5 ani  premergători  acestei  cercetări  în zona
vizată de prezentul Caiet sarcini

● colaborarea cu echipa de facilitatori creată la nivel de GAL Sepsi
● realizare instrumentului de cercetare (chestionar) pe baza temelor/indicatorilor furnizați de

autoritatea contractantă, 
● înaintarea spre aprobare beneficiarului și aplicarea/utilizarea în cercetare a acestuia după

aprobare de către beneficiar
● asigurarea echipei de operatori de interviu
● pregătirea, facilitarea și supervizarea echipei de cercetători
● efectuarea unei cercetări sociologice anonime  care să includă cel puțin 700 de persoane cu

vârsta peste 18 ani din ZUM 1 Orko



● introducerea datelor colectate într-o bază de dată și transcrierea interviurilor
● analiza datele culese în cadrul cercetării
● elaborarea  raportul  preliminar  de  cercetării  și  consultării  acestuia  atât  cu  comunitatea

vizată, cât și cu specialiștii și experții consultați
● predarea completă a bazei de date în format Excel. Baza de date va fi corectată, etichetată,

va  cuprinde  toţi  itemii  din  chestionar,  inclusiv  transcrierea  răspunsurilor  la  eventualele
întrebări deschise și codificarea acestora 

● realizarea şi prezentarea într-o formă publicabilă a raportului de cercetare (grafice, analize
statistice, interpretări și explicații ale semnificației datelor prezentate) care va include, de
fiecare  dată,  specificațiile  metodologice complete:  detalii  complete  privind metodologia
cercetării și analiza datelor. 

● raportul va conține obligatoriu secțiuni consistente de prezentare a concluziilor cercetării,
cu accent  pe nevoile  și  resursele  locuitorilor  din ZUM 1 Orko, astfel  încât  să poată  fi
folosit  de către  A.G.A.  Gal  Sepsi  în vederea stabilirii  criteriilor  de selecție  a  viitorilor
beneficiari ai locuințelor sociale construite în cadrul proiectului SDL în ZUM Orko 1 și,
mai general, în vederea elaborării strategiei de locuire a municipiului  Sfântu Gheorghe.  

· alte aspecte considerate relevante de către Operatorul economic.

Livrabile furnizate de către Ofertant:
În  acord  cu  responsabilitățile  descrise  în  prezentul  caiet  de  sarcini,  Ofertantul  va  trebui  să
furnizeze Autorității Contractante următoarele livrabile aferente cercetării:

1. Chestionarul utilizat în cadrul cercetării realizat pe baza temelor/indicatorilor furnizați de
reprezentanții Autorității contractante;

2. Baza de date în format Excel, corectată, etichetată, cuprinzând toți itemii din chestionar,
după  încheierea  culegerii  datelor.  Întrebările  deschise  vor  fi  prezentate  împreună  cu
variante codificate;

3. Raportul de cercetare, într-o formă publicabilă, care să conțină în mod necesar următoarele
componente explicite și complet argumentate: metodologia completă a cercetării (detalii
complete  privind  eșantionarea,  analiza  datelor),  reprezentarea  grafică  a  răspunsurilor  la
cele mai importante întrebări din chestionar, analize statistice, interpretări și explicații ale
semnificației datelor prezentate. 

4. Principalele concluzii  privind profilul socio-demografic al locuitorilor din ZUM 1 Orko
relevante pentru procesul de acordare a locuințelor sociale construite în ZUM 1 Orko în
cadrul proiectului SDL, descrierea nevoilor și resurselor comunității.  

5. Operatorul economic se va asigura că datele cercetării rămân anonime iar răspunsurile vor
fi tratate în mod confidențial, exclusiv în scopul cercetării. Raportul de cercetare (grafice şi
narative) şi celelalte livrabile vor fi predate către echipa de management al Asociației Grup
de Acțiune Locală  ”Sepsi”,  în  format  electronic  editabil  și  în pdf,  cu proces verbal de
predare / primire după finalizarea cercetării. .

B.2. Elaborarea metodologiei de selecție a beneficiarilor și de alocare a locuințelor
În  urma  activității  prezentate  la  cap.  B.1.  Realizarea  cercetării  privind  nevoile  de  locuire  ale
comunității  Orko,  prestată  de  către  Ofertant,  Autoritatea  contractantă  va  demara  procesul  de
modificare a criteriilor de selecție a beneficiarilor locuințelor sociale nou-construite în cartierul
Orko.  Autoritatea  contractantă  va  avea  responsabilitatea  de  a  prezenta  și  de  a  susține  în  fața
Consiliului  Local  al  Municipiului  Sfântu  Gheorghe  această  Metodologie  de  selecție  a



beneficiarilor  și  alocare  a  locuințelor  sociale  în  scopul  adoptării  de  către  forul  decisiv  al
Municipiului  o  metodologie  și  set  de  criterii  care  servește  la  alocarea  justă  și  echitabilă  a
locuințelor în cauză, în condițiile legii existente la momentul respectiv. 
Pentru elaborarea acestei Metodologii, Autoritatea contractantă apelează la serviciile O  fertantului  ,  
ceea ce se compune din: 

● interpretarea  rezultatelor  cercetării  prestate  la  punctul  B.1.  și  plasarea  acestora  într-un
context socio-economic și juridic

● formularea unui set de criterii de selecție a beneficiarilor în limita legii aferente alocării
locuințelor sociale, apelând dacă este necesar, la serviciile unui jurist 

● elaborarea unei propuneri referitoare la conținutul Metodologiei de selecție a beneficiarilor
și de alocare a locuințelor  sociale,  ajustând  procesul de distribuire a locuințelor sociale
familiilor selectate ținând cont de nevoile locative speciale, identificate în cursul evaluării
dosarelor familiilor beneficiare.

Livrabile furnizate de către Ofertant:
În  acord  cu  responsabilitățile  descrise  în  prezentul  caiet  de  sarcini,  Ofertantul  va  trebui  să
furnizeze Autorității Contractante următoarele livrabile aferente activității B.2:

1. O propunere în formă scrisă privind conținutul Metodologiei de selecție a beneficiarilor și
de alocare a locuințelor sociale

2. O propunere de set de criterii de selecție a beneficiarilor împreună cu grila de evaluare a
criteriilor. 

4. INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTUL

4.1.  Obiectivul  general  al  proiectului  este îmbunătățirea condițiilor  de locuit  în ZUM 1 Orko,
Sfântu Gheorghe prin asigurarea unui set de servicii  auxiliare care au scopul de a sprijini  acei
membri fondatori ai Asociației Grup de Acțiune Locală ”Sepsi” care implementează o intervenție
integrată cu focus pe îmbunătățirea condițiilor de locuit. 
Obiectivul specific al proiectului este: 

●  consultarea și evaluarea necesităților de locuire ale comunității din cartierul Orko printr-o
cercetare sociologică calitative efectuate în rândul a 700 de persoane cu vârsta peste 18 ani,
respectiv

●  elaborarea – pe baza concluziilor cercetării – a unui set de propuneri privind Metodologia
de selecție a beneficiarilor locuințelor sociale și

●  asigurarea de consultanță, instruire și supervizare a echipelor de facilitatori și de locuire
compuse din membri fondatori  GAL Sepsi în scopul derulării  intervenției  de locuire în
zona Orko, mun. Sfântu Gheorghe.

4.2. Durata contractului:  de la semnarea acestuia până la finalizarea tuturor activităților prevăzute,
dar nu mai târziu de 20 decembrie 2023
4.3. Valoarea maximă estimată a contractului: 400.000 RON fără TVA.
4.4. Criteriul de atribuire: oferta cu cel mai bun raport calitate-preț: oferta cea mai avantajoasă din
punct  de  vedere  economic  și  punctajul  cel  mai  mare  obținut  la  criteriile  tehnice.  Observație:
Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme. 
4.5. Cerințe privind raportarea efectuării serviciilor și plata acestora
O  fertantul   va întocmi Rapoarte intermediare în fiecare    3   luni de activitate din cele prezentate în  



prezentul Caiet de sarcini. Raportul intermediar     va fi transmis Asociației GAL Sepsi la fiecare   3  
luni,  iar  raportul  final  la  încheierea  ultimei  activități  .     Rapoartele  intermediare  și  cel  final   v  or  
cuprinde cel puţin următoarele informaţii, în funcție de activitatea prestată:

● descrierea  activităţilor  efectuate  de  către  Prestator  în  scopul  executării  sarcinilor
contractuale în perioada pentru care se elaborează Raportul.

● procese verbale despre seminariile de instruire prestate în perioada raportată cu listele de
prezență.

● minuta seminariilor de consultanță lunare și listele de prezență în perioada raportată,
● minuta seminariilor de consultanță de tip de urgență și cele juridice împreună cu listele de

prezență  în perioada raportată,
● minuta consultărilor specialiștilor în domeniu în contextul cercetării
● un exemplar al chestionarului întocmit pentru cercetare
● raportul preliminar/final al cercetării
● baza de date a cercetării
● orice livrabil solicitat prin prezentul Caiet de sarcini aferent activității pentru care se face

raportarea

Pachetul de rapoarte prezintă rezultatele serviciului efectuat.
Ofertantul va emite factură fiscală aferentă serviciilor prestate ce fac obiectul contractului numai
după aprobarea  de către  Autoritatea  contractantă  al  Procesului  verbal  de  recepție  a  serviciilor
prestate, avizarea și aprobarea Raportului de către Autoritatea contractantă. Pe baza notificării din
partea Autorității contractante privind aprobarea Raportului, Ofertantul va emite o factură, pentru
suma aprobată.

4.5. Responsabilitățile și atribuțiile Autorității Contractante
● Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția prestatorului documentele necesare pentru

realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului, va desemna echipa din cadrul Asociației
cu care va colabora prestatorul pe toată perioada de valabilitate a contractului;

● Autoritatea Contractantă va facilita contactul  între Ofertant și instituțiile, organizațiile și
specialiștii cu care Ofertantul va consulta în cursul desfășurării activităților;

● Autoritatea Contractantă va facilita prin echipa sa de facilitatori  intrarea Ofertantului în
zona urbană marginalizată Orko din Sfântu Gheorghe;

● Autoritatea  Contractantă  va  oferi  spațiul  necesar  consultărilor,  ședințelor  de  training  și
consultanță respectiv ședințelor echipei de cercetători în Sfântu Gheorghe;

● Având în vedere specificul grupului țintă, Autoritatea Contractantă va asigura accesul la
informații în limba maghiară pentru beneficiari în orice activitate care presupune contactul
direct cu comunitatea de la Orko;

● Autoritatea  Contractantă  este  pe  deplin  responsabilă  de  exactitatea  oricăror  informații
furnizate prestatorului.

4.6. Responsabilitățile și atribuțiile Ofertantului 
● Asigură echipa de cercetători conform specificațiilor tehnice din prezentul document;
● Asigură experții necesari pentru fiecare sesiune de instruire, consultanță și supervizare;
● Asigură consultanță  juridică  pentru elaborarea  Metodologiei  de selecție  a beneficiarilor

locuințelor sociale în scopul respectării prevederilor legale existente legate de evaluarea și
selecția beneficiarilor locuințelor sociale;



● Ofertantul va sta la dispoziția Autorității Contractante (echipei de locuire și/sau echipei de
facilitare) în termen de cel mult 48 de ore ori de câte ori este necesar, în limita numărului
de ore consacrate consultărilor de regim de urgență, definit în prezentul Caiet de sarcini;

● Ofertantul va ţine o evidenţă riguroasă de prezenţă a participanților la sesiunile de instruire,
consultanță și supervizare prin întocmirea de liste de prezenţă cu semnătura acestora;

● Ofertantul va întocmi Minute despre convorbirile purtate cu membrii echipei de locuire/de
facilitatori;

● Ofertantul  va  executa  toate  activitățile  prezentate  la  A1,  A2,  A3,  și  B1,  B2  conform
cerințelor descrise în prezentul Caiet de sarcini

● Activitățile propuse vor trebui să înceapă în maxim 15 zile calendaristice de la semnarea
contractului;

● Ofertantul va elabora programul de seminariilor de instruire, consultanță și supervizare,
respectiv  planul  de  cercetare  ca  parte  a  ofertei  tehnice.  Aceasta  va  cuprinde  detalii
referitoare la sesiuni, obiectivele de învățare specifice fiecărei sesiuni, tehnicile de învățare
utilizate, durata aproximativă a fiecărei sesiuni de instruire, consultanță și supervizare. Vor
fi menționate materialele și echipamentele folosite;

● Ofertantul va întocmi un raport final al activităților desfășurate.

5. CONDIȚII TEHNICE

5.1.  Condiții  solicitate  Ofertantului:

● Ofertantul va trebui să facă dovada capacității tehnice de realizare a cercetării sociale. În
acest  sens,  firmele  participante  vor  depune  o  declarație  pe  propria  răspundere  privind
capacitatea de implementare a cercetării, dovada existenței a  trei Experți de incluziune
socială și locuire integrată,  a unui  Expert în implementare de cercetare sociologică
cantitativă în comunități marginalizate, a unui  Expert juridic în domeniul legislației
locuințelor sociale, numărul posturilor și al operatorilor  angrenați în cercetare. De reținut:
operatorii  angrenați  în  cercetare  trebuie  să  cunoască  limba  maghiară,  având  în  vedere
specificul grupului țintă al cercetării; 

● Ofertantul nu se află în niciunul din cazurile prevăzute la art. 164, art. 165 şi 167 din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

● Confirmarea privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat şi la bugetul local, în
condiţiile legii. Certificatele de plată trebuie să ateste că societatea nu se înregistrează cu
debite  la  bugetul  de  stat  sau  bugetul  local,  original  sau  copie  lizibilă  conformă  cu
originalul, valabilă la data deschiderii ofertelor;

● Certificat  constatator,  eliberat  de  Oficiul  Registrului  Comerţului,  în  original  sau  copie
lizibilă conformă cu originalul, valabil la data depunerii ofertelor (emis cu maximum 30
zile înainte de data depunerii ofertelor);

● Ofertantul trebuie să asigure program accesibil beneficiarilor. În acest sens va depune în
cadrul  dosarului de ofertă un plan de activitate  estimat  privind seminariile de instruire,
supervizare și consultanță;

● Ofertantul     vor trebui să facă dovada că are în    echipa de implementare persoane (Experții
cheie) care au experiența  implementării anterioare a minim un proiect integrat de locuire
asemănător,  din punctul de vedere al metodologiei,  în ultimii  zece ani. Acest fapt va fi
dovedit prin furnizarea documentelor care le justifică fără echivoc veridicitatea, cum ar fi:



contracte de prestări servicii,  contracte de finanțare, procese verbale de predare-primire,
adeverință de la locul de muncă cu detalierea activității prestate de către expert, acorduri de
parteneriat etc;

● Să aibă personal calificat conform standardelor minime de calitate. Acest fapt va fi dovedit
prin atașarea de CV-uri și celelalte documente doveditoare  privind experiența experților
cheie implicați în proiect;

● Pe întreaga perioadă de derulare a contractului de servicii prestatorul se angajează să aloce
resursele umane necesare realizării activităților prevăzute. În  acest sens se va descrie în
cadrul  Ofertei  tehnice  resursa  umană  alocată  fiecărei  activitate  din  prezentul  Caiet  de
sarcini;

● Prestatorul se angajează să fie la zi cu legislația în vigoare, cu modificările intervenite pe
parcurs care influențează în mod direct sau indirect realizarea obiectivelor proiectului;

● Autoritatea Contractantă și prestatorul vor analiza în fiecare trei luni, sau la cerere, evoluția
proiectului și vor lua decizii privind modificarea activităților dacă va fi cazul. În chestiuni
profesionale  va  fi  acceptată  implicarea  membrii  A.G.A  a  Asociației  Grup  de  Acțiune
Locală ”Sepsi”.

5.2. Cerințe de personal

● Pentru prestarea serviciilor Ofertantul va trebui să dispună de personal cheie  calificat în
domeniile  specifice naturii  activităților  relevante și eventual  de personal non-cheie prin
care  să  acopere  toate activitățile  proiectului.  Recomandările,  adeverințele,  certificatele,
diplomele împreuna cu CV-urile experților cheie vor fi anexate ofertei. 

● În  conformitate  cu  principiul  recunoaşterii  reciproce,  Autoritatea  Contractantă  acceptă
certificate,  diplome echivalente, emise de organisme de certificare acreditate stabilite în
alte state membre.

● Ofertantul trebuie să facă dovada că în echipa de implementare sunt persoane  calificate
care au experiența realizării anterioare a minim un proiect asemănător fiecărui component
al  prezentului  Caiet  de  sarcini,  după  cum  urmează:  minim  o  cercetare  sociologică
cantitativă în comunități  marginalizate cu populație preponderentă romă, din punctul de
vedere al metodologiei, respectiv minim un proiect care să cuprindă instruire, supervizare
și  consultanță  oferite  persoanelor  care  demarează  intervenții  sociale  în  comunități
marginalizate cu o populație preponderentă romă. Acest fapt va fi dovedit prin furnizarea
documentelor care le justifică fără echivoc veridicitatea,  cum ar fi contracte de muncă,
contracte de prestări servicii, adeverință de la locul de muncă, fișă post, contracte civile
etc;

● Ofertantul trebuie să aibă în echipa de implementare experți cheie care au experiența de
min. 3 ani în muncă cu grupuri vulnerabile, în special cu beneficiari de etnie rromă;

6. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI

Oferta poate fi depusă de un operator economic prestator de servicii, în condițiile legii.  Oferta
trebuie să adreseze întregul pachet de activități. Ofertantul va prezenta atât o ofertă tehnică, cât și
oferta financiară. 



OFERTA  TEHNICĂ  –  va  cuprinde,  angajant,  specificațiile  tehnice  minime  descrise  în
specificațiile tehnice incluse în prezenta documentație, conform Anexei 2, Fișă tehnică.
Ofertantul va prezenta o programare eşalonată, în timp, a fazelor necesare elaborării proiectului
pentru  obiectivul  prezentului  contract,  identificând  în  mod  clar,  durata  acestora  şi  personalul
responsabil de îndeplinirea fazelor contractului.
Ofertantul va prezenta într-un tabel toate activitățile ce urmează să fie prestate, personalul alocat,
prețul unitar al activității, numărul activităților, respectiv prețul final al activității, aceste date vor
fi utilizate și la raportările ce vor însoți facturile depuse.
Vor fi incluse licențe, certificate, acte relevante privind prestatorul, serviciile și personalul cheie
implicat.
Se solicită Declarații pe propria răspundere a ofertantului privind neîncadrarea în prevederile art.
164,165, 167, al Legii nr. 98/2016.

Oferta tehnică prezentată trebuie să descrie în detaliu:
● Condițiile de desfășurare a serviciului integrat de consultanță, instruire și supervizare;
● Metodologia  și  curricula  seminariilor  de  instruire,  supervizare  și  consultanță,  care  să

cuprindă:
○ Obiectivele generale ale seminariilor, respectiv obiectivele de referință (ce cunoștințe

vor dobândi participanții la finalul întâlnirilor)
○ Temele abordate
○ Stilul și modul de desfășurare a sesiunilor
○ Logistica folosită
○ Metodologia de cercetare

OFERTA  FINANCIARĂ,  va  conține,  în  mod  obligatoriu,  suma  pentru  care  Ofertantul se
angajează să presteze serviciile descrise în caietul de sarcini, exclusiv TVA.

7. DEPUNEREA OFERTELOR
Ofertele vor fi transmise electronic la adresa info@galsepsi.ro până la data de 02 august 2021, ora
24:00. . 



Anexa 1

Criterii de atribuire 

Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere al raportului calitate-
preț.

Având în vedere necesitatea autorităţii contractante, factorii de evaluare s-au ales în conformitate
cu Instrucțiunea nr. 1/2017, conform cărora se doreşte ca ofertantul câștigător să aibă capacitatea
de  a  aborda  într-un  mod  integrat  procesul  de  locuire  într-o  zonă  marginalizată,  locuită
preponderent de persoane de etnie romă. Se dorește ca ofertantul câștigător să aibă experiență în
munca cu grupuri defavorizate, în special persoane de etnie romă, respectiv să aibă capacitatea de
a implementa un proces complex de instruire, consultanță și supervizare pentru acele echipe de
intervenție  la  nivel  de  GAL Sepsi  care  vor  desfășura  procesul  de  locuire  (selecție,  atribuire,
servicii post-mutare) în zona Orko, Sfântu Gheorghe. De-asemenea, ofertantul câștigător trebuie să
aibă  capacitatea  implementării  a  unei  cercetări  cantitative  cu  privire  la  nevoile  de  locuire  a
grupului țintă. 

Se dorește ca ofertantul câștigător să deruleze activitățile prezentului Caiet de sarcini în condiţii
satisfăcătoare, fără a pune autoritatea în situaţii dezavantajoase. Se consideră că un ofertant care
are experienţa solicitată, va ştie să gestioneze contract/contracte ca cel în cazul de față, pentru a
putea duce la bun sfârşit contractul, fără a cauza întârzieri, prejudicii etc.

Factori de evaluare- Servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa 2. la Legea
nr.  98/2016  cu  privire  la  intervenția  de  locuire  în  zona  marginalizată  Őrkő,  Sfântu
Gheorghe,  inclusiv efectuarea unei  cercetări sociologice în zona Őrkő, Sfântu Gheorghe cu
privire la identificarea și evaluarea nevoilor de locuire în rândul comunității marginalizate
vizate  de  intervenția  de  locuire  și  elaborării  Metodologiei  de  selecție  a  beneficiarilor
locuințelor  sociale.
 

Pretul ofertei 75 puncte

Descriere criteriu:
Componenta financiara 

Algoritm de calcul: Oferta cu cel mai scăzut preț va primi punctajul maxim. 
Punctajul celorlalte oferte se va calcula astfel preț min/preț oferta x 75

 

Componenta tehnică: 25 puncte

Descriere criteriu: Experiența experților cheie se concretizează în numărul de contracte în care au



fost  implicați  și  în  care  au  îndeplinit  același  tip  de activități ca  cele  pe  care  urmează  să le
îndeplinească  în  viitorul  contract.  Se  vor  atașa  diplome,  certificate  privind  studiile  efectuate,
respectiv contracte, recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă experiența
experților  cheie.  Din aceste  documente  trebuie să  reiasă că experții  cheie  au fost  implicați  în
aceeași  calitate,  sau  au avut  sarcini  similare  sau  identice  celor  propuse  în  oferta  tehnică,  în
proiecte publice sau private. Cerință minimă: implicarea în cel puțin 1 contract.

Aceste documente, împreuna cu CV-urile experților cheie se vor depune în cadrul ofertei
tehnice, conform precizărilor din caietul de sarcini.

A. Expert nr. 1 de incluziune socială și locuire integrată 6 puncte 

Necesitatea prezentării acestor experți se justifică prin domeniul specific al serviciului, și anume
pregătirea echipei de intervenție alcătuită din reprezentanții instituțiilor și organizațiilor fondatori
ai  GAL  Sepsi  în  scopul  derulării  unui  proces  de  locuire  bazată  pe  principiul  participării
comunitare, transparenței decizionale, al parteneriatului, nondiscriminării, echităţii şi egalităţii. Ca
să fie sustenabilă, orice intervenţie socială în zone de locuire precară şi segregată care are ca scop
îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru comunităţi defavorizate trebuie să fie încorporată într-o
intervenţie socială mai amplă, care conţine cel puţin următoarele elemente, implementate într-un
mod  integrat:  asistență  familială,  facilitare  comunitară,  abilitare  (empowerment),  educație,
ocupare, sănătate, acte și acces la drepturile sociale. Prin urmare, Experții vor juca un rol esențial
în asigurarea ca principiile de mai sus să fie respectate pe tot parcursul contractului, prin instruire
și  supervizare  se  va  asigura  ca  aceste  principii  să  fie  luate  în  considerare  în  perioada  de
sustenabilitate a intervenției de locuire în zona Orko, respectiv vor elabora recomandările privind
metodologia de relocare.

Experții asigură prima componentă a serviciului de consultanță, și anume instruire, consultanță și
supervizare  oferită  echipei  de facilitatori  și  echipei  de  locuire.  Prezentarea  acestui  expert  este
necesară ca să se asigură că ofertantul are capacitatea necesară de a desfășura sesiuni de instruire
în domenii cheie cum ar fi: concepte teoretice ale facilitării, rolul facilitatorului, metodologia de
lucru astfel încât facilitatorul să fie pregătit pentru înțelegerea cauzelor structurale ale inegalității
și pentru pregătirea unor procese inclusive (de la evaluarea nevoilor, la implementarea unor acțiuni
coordonate  și  participative),  dezvoltarea  abilităților  (tehnici  de  împuternicire,  mobilizare,
comunicare,  motivare)  precum  și  munca  cu  procesele/dinamicile  comunitare/instituționale.
Experții vor avea inclusiv rolul de a planifica și organiza seminariile de instruire. 

B. Expert nr. 2 de incluziune socială și locuire integrată 6 puncte 

Necesitatea prezentării acestor experți se justifică prin domeniul specific al serviciului, și anume
pregătirea echipei de intervenție alcătuită din reprezentanții instituțiilor și organizațiilor fondatori
ai  GAL  Sepsi  în  scopul  derulării  unui  proces  de  locuire  bazată  pe  principiul  participării
comunitare, transparenței decizionale, al parteneriatului, nondiscriminării, echităţii şi egalităţii. Ca
să fie sustenabilă, orice intervenţie socială în zone de locuire precară şi segregată care are ca scop
îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru comunităţi defavorizate trebuie să fie încorporată într-o
intervenţie socială mai amplă, care conţine cel puţin următoarele elemente, implementate într-un
mod  integrat:  asistență  familială,  facilitare  comunitară,  abilitare  (empowerment),  educație,
ocupare, sănătate, acte și acces la drepturile sociale. Prin urmare, Experții vor juca un rol esențial



în asigurarea ca principiile de mai sus să fie respectate pe tot parcursul contractului, prin instruire
și  supervizare  se  va  asigura  ca  aceste  principii  să  fie  luate  în  considerare  în  perioada  de
sustenabilitate a intervenției de locuire în zona Orko, respectiv vor elabora recomandările privind
metodologia de relocare.

Experții asigură prima componentă a serviciului de consultanță, și anume instruire, consultanță și
supervizare  oferită  echipei  de facilitatori  și  echipei  de  locuire.  Prezentarea  acestui  expert  este
necesară ca să se asigură că ofertantul are capacitatea necesară de a desfășura sesiuni de instruire
în domenii cheie cum ar fi: concepte teoretice ale facilitării, rolul facilitatorului, metodologia de
lucru astfel încât facilitatorul să fie pregătit pentru înțelegerea cauzelor structurale ale inegalității
și pentru pregătirea unor procese inclusive (de la evaluarea nevoilor, la implementarea unor acțiuni
coordonate  și  participative),  dezvoltarea  abilităților  (tehnici  de  împuternicire,  mobilizare,
comunicare,  motivare)  precum  și  munca  cu  procesele/dinamicile  comunitare/instituționale.
Experții vor avea inclusiv rolul de a planifica și organiza seminariile de instruire.

C. Expert nr. 3 de incluziune socială și locuire integrată 6 puncte 

Necesitatea prezentării acestor experți se justifică prin domeniul specific al serviciului, și anume
pregătirea echipei de intervenție alcătuită din reprezentanții instituțiilor și organizațiilor fondatori
ai  GAL  Sepsi  în  scopul  derulării  unui  proces  de  locuire  bazată  pe  principiul  participării
comunitare, transparenței decizionale, al parteneriatului, nondiscriminării, echităţii şi egalităţii. Ca
să fie sustenabilă, orice intervenţie socială în zone de locuire precară şi segregată care are ca scop
îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru comunităţi defavorizate trebuie să fie încorporată într-o
intervenţie socială mai amplă, care conţine cel puţin următoarele elemente, implementate într-un
mod  integrat:  asistență  familială,  facilitare  comunitară,  abilitare  (empowerment),  educație,
ocupare, sănătate, acte și acces la drepturile sociale. Prin urmare, Experții vor juca un rol esențial
în asigurarea ca principiile de mai sus să fie respectate pe tot parcursul contractului, prin instruire
și  supervizare  se  va  asigura  ca  aceste  principii  să  fie  luate  în  considerare  în  perioada  de
sustenabilitate a intervenției de locuire în zona Orko, respectiv vor elabora recomandările privind
metodologia de relocare.

Experții asigură prima componentă a serviciului de consultanță, și anume instruire, consultanță și
supervizare  oferită  echipei  de facilitatori  și  echipei  de  locuire.  Prezentarea  acestui  expert  este
necesară ca să se asigură că ofertantul are capacitatea necesară de a desfășura sesiuni de instruire
în domenii cheie cum ar fi: concepte teoretice ale facilitării, rolul facilitatorului, metodologia de
lucru astfel încât facilitatorul să fie pregătit pentru înțelegerea cauzelor structurale ale inegalității
și pentru pregătirea unor procese inclusive (de la evaluarea nevoilor, la implementarea unor acțiuni
coordonate  și  participative),  dezvoltarea  abilităților  (tehnici  de  împuternicire,  mobilizare,
comunicare,  motivare)  precum  și  munca  cu  procesele/dinamicile  comunitare/instituționale.
Experții vor avea inclusiv rolul de a planifica și organiza seminariile de instruire.

D. Expert  în  implementare  de  cercetare  sociologică  cantitativă  în  comunități
marginalizate 5 puncte

Necesitatea prezentării acestui expert se justifică având în vedere necesitatea evaluării nevoilor
de locuire ale membrilor comunității din zona Orko ca în urmă aceste rezultate să fie transpuse în
forma unei recomandări pentru Metodologia de selecție a beneficiarilor locuințelor sociale. Având
în vedere condiția specifică a comunității cercetate (persoane marginalizate de etnie romă) este



esențial  ca  echipa  de  implementare  să  dispune  de  min.  un  Expert  în  domeniul  cercetării  în
comunități marginalizate care înțelege modul de gândire a grupului țintă și care are capacitatea de
a pregăti și gestiona echipa de operatori de interviu în zonă. 

E. Expert juridic în domeniul legislației locuințelor sociale 2 puncte

Necesitatea prezentării acestui expert se justifică pentru elaborarea Metodologiei de selecție a
beneficiarilor locuințelor sociale. Elaborarea Metodologiei va fi sarcina Echipei de locuire pe baza
recomandărilor  formulate  de către  Ofertant  în  urma rezultatelor  aflate  din cercetare.  Având în
vedere faptul că vor fi 50 de locuințe sociale construite, este esențial ca recomandările Ofertantului
să fi în concordanță cu legislație în vigoare în scopul ca Metodologia finală să servească interesele
comunității și să respecte legea în același timp. 

A. Punctajul aferent experților de incluziune socială și locuire integrată se va acorda astfel:

pentru  experienţa  constând  în  implicarea  între  2  -  3  proiecte  de  locuire  socială  integrată  a
persoanei propuse se acordă 2 puncte

pentru  experienţa  constând  în  implicarea  între  4  -  6  proiecte  de  locuire  socială  integrată  a
persoanei propuse se acordă 4 puncte

pentru experienţa constând în implicarea în peste 6 proiecte de locuire socială integrată a persoanei
propuse se acordă 6 puncte

B.  Punctajul  aferent  expertului în  implementare  de  cercetare  sociologică  cantitativă  în
comunități marginalizate se va acorda astfel:

pentru experienţa constând în implicarea între 2 - 3 proiecte a persoanei propuse se acordă 1 punct

pentru experienţa  constând în implicarea  între  4 -  6 proiecte  a persoanei  propuse se acordă 3
puncte

pentru  experienţa  constând în  implicarea  în  peste  6 proiecte  a  persoanei  propuse se acordă  5
puncte

C. Punctajul aferent  expertului juridic în domeniul legislației locuințelor sociale se va acorda
astfel:

pentru experienţa constând în implicarea între 1 - 2 proiecte a persoanei propuse se acordă 1 punct

pentru  experienţa  constând în  implicarea  în  peste  2 proiecte  a  persoanei  propuse se acordă  2
puncte



Se vor atașa diplome, certificate privind studiile efectuate, respectiv contracte, recomandări sau
orice alte documente echivalente din care să reiasă experiența experților cheie. În cazul experților
de  incluziune  socială  și  locuire  integrată,  se  va  atașa  diplome  de  formator.   Din  aceste
documente trebuie să reiasă că experții cheie au fost implicați în aceeași calitate în proiecte publice
sau private, chiar dacă denumirea nu a fost aceeași, adică munca efectuată în cadrul proiectelor
anterioare  să aibă aceleași  componente  ca și  cele  vizate  de prezentul  Caiet  de sarcini.  Aceste
documente, împreuna cu CV-urile experților cheie, respectiv cu propunerea privind resursa umană
secundară a ofertantului se vor depune în cadrul ofertei tehnice, conform precizărilor din caietul de
sarcini.  În  conformitate  cu  principiul  recunoaşterii  reciproce,  Autoritatea  Contractantă  acceptă
certificate, diplome echivalente, emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state
membre.
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