Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5: „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste
dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
Titlul proiectului: RURAL EU-RO COMP - Competente si Antreprenoriat la Standarde Europene in Mediul Rural
Contract nr. POSDRU/135/5.2./S/134154

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI
PENTRU ACHIZITIA DE
„Subcontractare expertiza servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea si
dezvoltarea unei activităţi independente”

ACHIZITIE DIRECTA
1.
Denumirea
Beneficiarului
2.
Titlul
proiectului
POSDRU
3. Nr. contractului de
finantare
4. Calitatea Beneficiarului
in cadrul proiectului
5. Adresa Beneficiarului

6. Persoana de contact
7. Telefon
8. Fax
9. E-mail
10. Adresa de internet
11. Denumirea
contractului de achizitie
12. Principalul loc de
livrare/prestare
13. Durata contractului de

ASOCIAŢIA EUROPA PENTRU DEZVOLTARE UMANĂ
RURAL EU-RO COMP - Competente si Antreprenoriat la
Standarde Europene in Mediul Rural
POSDRU/135/5.2./S/134154
Beneficiar
Adresă sediu social: str. Mihai Eminescu, nr. 2, Câmpulung, jud. Argeş,
România
Biroul local in Bucuresti, str Scarlatescu nr 22, Ap.3 sect 1 Bucuresti
Cristian Bulgarescu
0722371176
0372876127
achizitii.id134154@asoc-edu-.ro
www.asoc-edu.ro

Subcontractare expertiza servicii de consultanţă şi asistenţă pentru
începerea si dezvoltarea unei activităţi independente
Romania
150 de zile de la data semnarii contractului

achizitie
14. Valoarea estimata a
contractului de achizitie
15. Termenul limita de
depunere a ofertelor (data
si ora)
Termenul
limita
de
raspuns la solicitarile de
clarificari
16. Adresa unde se
primesc ofertele:
17. Criteriul aplicat
pentru stabilirea ofertei
castigatoare
18. Factori de evaluare
19. Limba de prezentare a
ofertei
20. Moneda in care este
exprimat pretul
contractului
21. Perioada minima de
valabilitate a ofertei
22. Documente de
calificare
23. Oferta financiara

24. Oferta tehnica

25. Modul de prezentare a
ofertei

128.000 lei, fara TVA
Termenul limita de depunere oferte 13.03.2015 ora 12.00
Termenul limita de solicitare clarificari: 11.03.2015 ora 12.00
Termenul de raspuns la solicitarea de clarificari 11.03.2015 ora 18.00 –
Raspunsul la clarificari se publica pe pagina de internet www.asoc-edu.ro
in completarea anuntului initial.
Biroul local in Bucuresti, str Scarlatescu nr 22, Ap.3 sect 1 Bucuresti
Pretul cel mai scazut

Romana
Lei

20 de zile
Formularele atasate, semnate si stampilate de un reprezentat autorizat.
Oferta financiară se elaborează utilizând modelul prezental la punctul 32.
Oferta financiară va fi exprimată ferm în lei, fără TVA
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte
cerinţele minime prevăzute în documentatia de atribuire, cerinte tehnice
enuntate la punctul 31.
Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu
uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice astfel încât să se
asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu
specificaţiile solicitate de Beneficiar.
Oferta se va întocmi intr-un singur lot si va fi înaintată prin curier sau
depusa personal la dresa specificata la punctul 16 respectand urmatoarele
cerinte:
Oferta financiara: 2 exemplare originale
Oferta tehnica: 2 exemplare originale
Documente de claificare: 1 exemplar
Nota: un exemplar din oferta financiara si oferta tehnica, declarata

castigatoare, se vor constitui in anexe la contractul de achizitie.
ATENTIE: Documentele transmise nu trebuie sa fie capsate,
laminate, indosariate sau indoite.
Ofertantul trebuie sa foloseasca 3 plicuri distincte, marcate corespunzator,
in care să introducă individual, documentele de calificare, cele 2
exemplare din oferta tehnica si cele 2 exemplare din oferta financiara.
Aceste 3 plicuri se introduc intr-un plic separat, care va purta mentiunea
„Subcontractare expertiza servicii de consultanţă şi asistenţă pentru
începerea si dezvoltarea unei activităţi independente” Plicul exterior în
care sunt incluse cele 3 plicuri continand: oferta tehnică, oferta financiară
si documentele de calificare, va purta următoarele informaţii obligatorii:
Numele/denumirea si adresa completă a ofertantului:
Denumirea proiectului: RURAL EU-RO COMP - Competente si
Antreprenoriat la Standarde Europene in Mediul Rural ID 134154
Denumirea şi adresa Beneficiarului la care este depusă oferta;
Menţiunea „A nu se deschide înainte de data de 13.03.2015 ora 12.05
Oferta cu plicurile va fi însoţită de scrisoarea de înaintare – Formularul
nr.1.
Notă:
a. În cazul în care exista incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite
documente prezentate, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a solicita detalii,
precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la
autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens.
b. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
operatorului economic. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită în
cadrul invitaţiei de participare sau după expirarea datei pentru depunere vor fi
respinse din cadrul procedurii şi, după caz, se returnează nedeschise.
c. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest
sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform
prevederilor legale;
d. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate trebuie sa fie
valabile, atat din punctul de vedere al perioadei de valabilitate, cat si din punct
de vedere al prezentarii acestora (in special acolo unde valabilitatea acestora
este conditionata de prezentarea in original sau copie legalizata)

26. Posibilitatea retragerii
sau modificarii ofertei

Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata
Beneficiarului pana la data si ora deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita
pentru depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta Beneficiarului o
cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Beneficiarul nu este

27. Informatii referitoare
la termenele de livrare sau
prestarea serviciilor
28. Data, ora si locul
deschiderii/selectarii
ofertelor
29.
Modalitati
de
contestare
a
deciziei
Beneficiarului de atribuire
a contractului de achizitie
si
de
solutionare
a
contestatiei

30. Clauzele contractuale
obligatorii,
inclusiv
conditiile de actualizare/
modificare a pretului
contractului de achizitie

raspunzator in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune noua
oferta, modificata, pana la data si ora limita, stabilita in documentatia de
atribuire.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina
operatorului economic.
Termenele de livrare: Conform precizarilor de la punctul 31

13.03.2015 ora 12.05 Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana,
biroul local in Bucuresti, str Scarlatescu nr 22, Ap.3 sect 1 Bucuresti
Beneficiarul va informa in ziua incheierii procesului verbal de adjudecare
a contractului, ofertantii participanti la procedura de atribuire asupra
rezultatului procedurii. Informarea operatorilor economici se va face in
scris utilizand unul din urmatoarele mijloace: fax, e-mail, servicii postale,
sub semnatura.
Decizia Beneficiarului cu privire la rezultatul selectiei poate fi contestata
printr-o contestatie depusa in scris la sediul Beneficiarului in termen de
maxim 2 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatului selectiei.
Contestatia va fi analizata de catre o comisie de solutionare a
contestatiilor formata din alti membrii decat cei care au facut parte din
comisia de evaluare a ofertelor.
Fiecare contestatie va primi raspuns in scris, in termen de maxim 2 zile
lucratoare de la data depunerii contestatiei.
- Oferta selectata şi specificaţiile tehnice vor fi parte integrantă din
contract, sub formă de anexe.
- Nu se pot modifica prin contract specificaţiile tehnice şi oferta
câştigătoare care au stat la baza atribuirii contractului.
- Contractul semnat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare începe să
producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părţi.
Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate/prestate/executate
bunuri/servicii/lucrări şi nu pot fi efectuate plăţi. Acelaşi principiu este
aplicabil şi actelor adiţionale la aceste contracte. Pretul va include toate
cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor.
Facturile vor fi platite in termen de maxim 50 zile de la data emiterii.
Termenul de plata se calculeaza de la data emiterii facturii care se va
emite in urma incheierii procesului verbal de receptie pentru fiecare etapa
in parte.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:
Beneficiarul va răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la
orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 2 zile
lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu condiţia

transmiterii solicitării de clarificări în timp util de către operatorii economici. Data limită de
transmitere a răspunsului la clarificări: minim 3 zile lucratoare înainte de data limită de
depunere a ofertelor indicată în anunţul de participare.
Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor:
Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta prin fax/mail,
acordand în acest sens un termen de raspuns de regulă de cel mult două zile lucrătoare.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări prin mail/fax la numarul pus la
dispozitie de Beneficiar şi la sediul Beneficiarului eventualele documente solicitate pe
parcursul evaluării ofertelor.

31. Specificatii tehnice
Subcontractare expertiza servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea si
dezvoltarea unei activităţi independente
Programului Integrat „Idei de afaceri pentru Infiintarea de Activitati independente in
domenii non agricole in mediul rural”
Context general
Incepand cu luna Martie 2015 proiectul ”RURAL EU-RO COMP – Competențe și
Antreprenoriat la Standarde Europene in Mediul Rural” lanseaza sesiunea nr. 1 a Programului
Integrat „Idei de afaceri pentru Infiintarea de Activitati independente in domenii non agricole
in mediul rural”. Aceasta sesiune vizeaza identificarea cel putin 10 idei de afaceri, dezvoltate
prin intermediul unor planuri de afaceri, pentru a fi sprijinite in vederea dezvoltarii de cel putin
10 afaceri, din Regiunile Centru, Bucuresti-Ilfov, Sud-Est si Sud-Muntenia.
Sesiunea nr. 2 este programata in perioada 15 iunie – 24 iulie si vizeaza identificarea a unui
numar de cel putin 10 idei de afaceri, dezvoltate prin intermediul unor planuri de afaceri,
pentru a fi sprijinite in vederea dezvoltarii altor minim 10 afaceri, din Regiunile Centru,
Bucuresti-Ilfov, Sud-Est si Sud-Muntenia.
Numarul total de participanti se preconizeaza a fi 100. Numarul total de planuri de afaceri ce
pot fi sprijinite pentru infiintare de afaceri este de cel putin 20.
Numarul regiunilor sau necesarul de interventie pot fi ajustate, infunctie de umarul de
participanti din regiunile respective.
Etapele generale de derulare a programului Integrat „Idei de afaceri pentru Infiintarea
de Activitati independente in domenii non agricole in mediul rural”.
1. Cerere de inscriere in program
2. Elaborarea unui plan de afaceri in domenii non agricole in mediul rural
3. Participarea la ce putin o sesiunie de asistenta (organizate in locatiile prevazute in
acest sens sau prin intermediul postei electronice), in perioada de elaborare a
planului de afaceri, cu exeptia participantilor la cursurile de antreprenori, organizate
in cadrul proiectului, pentru care aceasta prevedere nu este obligatorie.
4. Depunerea in termen a planurilor de afaceri

5. Etapa 1 de selectie – etapa eliminatorie
6. Etapa 2 de selectie – etapa de evaluare a planurilor de afaceri de au fost selectate in
etapa 1.
7. Publicarea rezultatelor in urma evaluarii
8. Procedura de solutionare a unor eventuale contestatii
9. Selectia finala a 15 de planuri de afaceri si propunere pentru infiintare afaceri pe
cont propriu (domenii non agricole in mediul rural) si publicarea rezultatelor finale
10. Demararea si finalizarea infiintarii legale a afacerilor castigatoare, implicit
angajarea a unei persoane din grupul tinta al proiectului, in cadrul fiecarei afaceri
infiintate.

Programului Integrat „Idei de afaceri pentru Infiintarea de Activitati independente in domenii non agricole in mediul rural”
Grafic general de derulare a programului (valori estimative):
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In cadrul Sesiunii 1 se estimeaza intrarea in evaluare a cca 75 de planuri de afaceri non agricole in mediul rural.
In urma Sesiunii 1 se vor selecta 15 planuri de afaceri si se vor infiinta 15 afaceri non agricole in mediul rural noi.

1519
iun

2226
iun

29
iun3 iul

64

64

6-10
iul

1317
iul

120

30

2024
iul

2731
iulie

40

40

In cadrul Sesiunii 2 se estimeaza intrarea in evaluare a cca 25 de planuri de afaceri afaceri non agricole in mediul rural.
In urma Sesiunii 2 se vor selecta 5 planuri de afaceri si se vor infiinta 5 afaceri afaceri non agricole in mediul rural noi.
Numarul planurilor de afaceri intrate in evaluare si selectate, precum si numarul de afaceri nou infintate poate varia de la o sesiune la alta.
In program se estimeaza intrarea in evaluare a cca 100 de planuri de afaceri non agricole in mediul rural, in urma carora vor fi selectate 20 si
infiintate 20 de afaceri noi.

SESIUNEA 1
Componenta 1 – Sprijin in elaborarea planurilor de afaceri in domenii non agricole in
mediul rural
Componenta 2 – Evaluarea si selectia planurilor de afaceri in domenii non agricole in
mediul rural
Componenta 3 – Sprijin in infiintarea afacerilor pentru somerii cu planurile de afaceri
castigatoare
Componenta 1 – Sprijin in elaboorarea planurilor de afaceri in domenii non agricole in
mediul rural
Grafic estimativ de derulare si locatii:
Actiunile cu grupul tinta din cadrul Componentei 1 demareaza in data de 23 martie 2015 pe o
perioada de 4 saptamani, respectiv pana in data de 17 aprilie 2015, data limita de depunere a
planurilor de afaceri.





Saptamana 1: 23 - 27 martie
Saptamana 2: 30 martie – 3 aprilie 2015
Saptamana 3: 6 – 10 aprilie
Saptamana 4: 13 – 17 aprilie

Prestatorul va asigura minim 4 experti cu experienta in actiuni de sprijin in eaborarea de planuri
de afaceri.
In cadrul proiectului s-a estimat participarea in mod egal a persoanelor din toate regiunile de
implementare. In cazul in care in anumite regiuni vor fi mai multi participanti decat in celelalte,
cei 4 experti vor putea fi alocati corespunzator, acestia putand actiona si in alta regiune dacat cea
prevazuta initial.
Actiunile de sprijin se vor organiza la nivel regional astfel:

Regiunea Sud-Est
Program indicativ sapt 1-3
Regiunea SE
Lucru direct cu partic

Locatia
Asistenta online
TOTAL ORE
Program indicativ sapt 4
Regiunea SE
Lucru direct cu partic

Locatia
Asistenta online
TOTAL ORE


Luni
6
Centru
Interregional
CTA / Birou
CTA
2
120

Marti
6

Luni

Marti
6
Centru
Interregional
CTA
2

Birou
Jurilovca
2

Miercuri

Joi

Vineri

8

8

8

Miercuri
6

Joi

Vineri

8

8

Birou
Jurilovca
2

120

Adresele locatiilor in care se vor derula actiunile directe cu grupul participantii la
program:

- Centrul Regional de Antreprenoriat Social reg. Sud-Est: Str. Heracleea nr. 27, Com. Jurilovca,
jud. Tulcea (utilizat ca si birou local pentru jud. Tulcea, in cadrul acestui proiect)
- Centrul Interregional Constanta, str. Diamant nr.7, Eforie Nord, jud.Constanta
- Biroul local Constanta, str. Zburatorului nr.4, Cam. 214, Mun. Constanta, jud.Constanta

Regiunea Sud-Muntenia
Program indicativ sapt 1-3
Regiunea SM
Lucru direct cu partic
Locatia
Asistenta online
TOTAL ORE
Program indicativ sapt 4
Regiunea SM
Lucru direct cu partic
Locatia
Asistenta online
TOTAL ORE

Luni
6
Sediu
AEDU
2
120

Marti
6
Sediu
AEDU
2

Miercuri

Joi

Vineri

8

8

8

Luni

Marti
6
Sediu
AEDU
2

Miercuri
6
Sediu
Sedu
2

Joi

Vineri

8

8

32



Adresele locatiilor in care se vor derula actiunile directe cu grupul participantii la
program:
- Sediul AEDU: Str. Mihai Eminescu Nr. 2, Mun. Campulung, jud. Arges.
Regiunea Centru
Program indicativ sapt 1-3
Regiunea Centru
Lucru direct cu partic
Locatia
Asistenta online
TOTAL ORE
Program indicativ sapt 4
Regiunea Centru
Lucru direct cu partic

Luni
6
Birou
Brasov
2
120

Luni

Marti
6
Birou
Brasov
2

Marti
6

Miercuri

Joi

Vineri

8

8

8

Miercuri
6

Joi

Vineri

Locatia
Asistenta online
TOTAL ORE



Birou
Brasov
2

Birou
Brasov
2

8

8

32

Adresele locatiilor in care se vor derula actiunile directe cu grupul participantii la
program:

- Biroul local Brasov, Str. Nicolae Iorga nr. 20 ap. 4, Mun. Brasov, judetul Brasov

Modalitate de derulare si implicatii experti:
Programul prevede doua tipuri de interactiuni cu participantii:
1. Lucrul direct cu participantii grup tinta, in locatiile stabilite
o AEDU va stabili pentru fiecare regiune si fiecare locatie prevazuta, cate un numar de
participanti, in functie de domiciliul acestora, in vederea participarii la sesiunile de lucru
cu expertii.
o AEDU va desemna un numar de participanti fiecaruia dintre cei 4 experti, in vederea
asistarii grupului tinta.
o Aceste aspecte vor fi conventie intre AEDU si prestator anterior demararii primei
saptamani de asistenta, in cadrul unei intalniri de lucru.
o Conform programului stabilit pentru fiecare regiune, expertii desemnati vor participa in
fiecare locatie la actiunile prevazute, in zilele prevazute.
o Locatiile prevazute pentru actiuni directe cu participantii, puse la dispozitie de catre
AEDU, asigura spatiu de lucru pentru min. 10 persoane, conexiune la internet, telefonie,
imprimanta, tehnica de calcul.
o In program este prevazuta participarea grupului tinta la cca 2 sesiuni de lucru direct, din
cele total 4 prevazute.
o AEDU, impreuna cu prestatorul, vor configura participarea, astfel incat, in cadrul fiecarei
sesiuni de lucru sa nu se depaseasca numarul de 10 participanti.
o Prestatorul va deconta transportul participantilor pentru participarea la cele doua sesiuni
si va asigura o gustare in cadrul fiecarei sesiuni.

o Sesiunea de lucru cu participantii grup tinta va dura 6 ore.
o Expertii prestatorului nu vor elabora planurile de afaceri ale participantilor. Expertii au
strict rolul de a indruma si de a facilita dezvoltarea planurilor de afaceri. Planurile de
afaceri ce vor participa la concurs vor fi elaborate exclusiv de catre participanti.
 Zilele de actiuni cu grupul tinta vor fi documentate corespunzator prin:
 liste de prezenta, semnate de catre participanti
 liste de servire a gustarii, semnate de catre participanti
 liste si documente justificative de transport, semnate de catre participantii beneficiari
de decont transport
 documentare foto / video cu participantii in sesiunea de lucru respectiva
2. Asistenta online, prin e-mail.
 Expertii vor asigura, in cadrul programului stabilit, asistenta online, prin e-mail,
participantilor din grup tinta desemnati sa fie asistati de catre experti.
 In acest sens, anterior demararii sesiunilor de asistenta, prestatorul va comunica, catre
AEDU, cate o adresa de e-mail pentru fiecare expert desemnat. Aceasta adresa va fi
comunicata, mai departe, grupului de participanti desemnat pentru fiecare expert.
 In zilele in care este prevazuta doar asistenta online, expertii pot sa isi desfasoare
activitatea in locatiile AEDU, prevazute pentru sesiunile de lucru cu grupul tinta sau in
orice alta locatie asigurata de prestator.
 Asistenta online, prin e-mail, presupune ca expertii sa primeasca de la participanti
intrebari privind aspecte de elaborare a planului de afaceri si sa raspunda cu indrumari,
sugestii, sfaturi, in perspectiva elaborarii unor planuri de afaceri in domenii non agricole
din mediul rural, de calitate.
 Participantii pot adresa intrebari prin e-mail oricand, expertii urmand sa analizeze si sa
raspunda in perioada desemnata conform programului.
 Expertii vor documenta asistenta online prin:
 mesaje primite din partea participantilor si analizate

 mesaje trmise catre participanti
 alte documente, dupa caz

Dupa caz, prestatorul poate propune organizarea unor sesiuni de lucru suplimentare, in cadrul
locatiilor puse la dispozitie de AEDU sau in alte locatii pe care le asigura prestatorul, in cazul in
care se constata a fi necesare pentru grupul tinta.
In acest caz, timpul destinat pentru asistenta online va fi diminuat corespunzator cu timpul
necesar derularii de sesiuni sumplimentare, de lucru direct cu grupul tinta.
Aceste sesiuni suplimentare, respectiv modificarea programului in general, se pot efectua doar cu
aprobarea in scris a AEDU.
Pentru actiunile prevazute in cadrul componentei 1 s-a luat in calcul un numar de min. 456 de
ore, in total pentru cei 4 experti, respectiv, in medie cate minim 114 de ore / expert.
Conform Ghidului Solicitantului 2013, ghid ce a stat la baza elaborarii acestui proiect,
remuneratia bruta a expertilor nu poate sa depaseasca suma de 630 de lei / zi de lucru de 8 ore,
respectiv o remuneratie maxima lunara bruta de 7.560 lei, calculata la 21 de zile de lucru cu
norma de 8 ore (Ghidul Solicitantului 2013, conditii generale), pentru experti cu experienta
profesionala nationala specifica, de pana la 5 ani.
Actiunile derulate de catre expertii prestatorului vor fi sprijinite de catre expertii regionali si / sau
interregionali AEDU, dupa caz.
Expertii AEDU vor asigura buna derulare a sesiunilor de lucru si actiunilor de sprijin online, vor
asigura monitorizarea actiunilor prevazute in cadrul componentei 1 si vor pastra permanent
legatura cu grupul tinta participant la program, in vederea unei bune derulari a componentei.
La finalul actiunilor componentelor, prestatorul va elabora un raport de componenta ce va
evidentia cel putin urmatoarele aspecte:
 descriere a activitatii derulate de catre expertii prestatorului, conform programului
prevazut
 dupa caz, puncte critice / sugestii de luat in calcul, privind aspecte organizatorice sau
privind grupul tinta
 graficul final de derulare a acestei componente

 eventuale abateri de la programul stabilit initial si motivul acestora
 rezultatele finale obtinute in cadrul acestei componente:
o total nr de participanti beneficiari de sesiuni de lucru,
o total nr. beneficiari de asistenta online,
o total nr de beneficiari de transport,
o total nr. beneficiari de servicii de masa (gustare/tratatie),
o total nr. de planuri de afaceri, in domenii non agricole in mediul rural, asistate in
elaborare,
o total nr. experti angrenati,
o total nr de ore / expert si in total,
o nr. total cazari experti si
o numar total deplasari experti
Raportul aferent componentei 1, elaborat de prestator, va avea ca si anexe:
o
o
o
o
o

liste de prezenta la sesiunile de lucru cu participantii
liste de transport, semnate de catre beneficiarii de transport
liste beneficiari masa / tratatie in cadrul sesiunilor de lucru
fisa saptamanala de activitate / programul de lucru, aferent fiecarui expert angrenat
livrabile aferente acestei perioada (schite-drafturi ale planurilor de afaceri din sesiunile de
lucru, mesaje de la participanti catre experrti sau de la experti catre participanti, altele,
dupa caz)

IMPORTANT PENTRU SESIUNILE DE LUCRU!!!
Participantilor le va fi subliniat permanent, de catre experti, faptul ca un plan de afaceri, pentru
a putea trece de etapa de eligibilitate, pe langa alte aspecte detaliate in ghidul de program, este
necesar sa prevada angajarea a cel putin 1 persoane din grupul tinta al proiectului, particpante
la una din masurile de formare profesionala organizate in cadrul proiectului. Una dintre
persoanele angajate poate fi participantul la program care elaboreaza planul de afaceri.
Angajarile se vor efectua strict in baza unor contracte individuale de munca, pe perioada
netederminata, cu norma intreaga de munca.
In cazul in care un plan de afaceri va fi selectat iar participantul autor va fi sprijinit sa infiinteze
o afacere, beneficiind inclusiv de premiul aferent programului, beneficarului trebuie sa ii fie

foarte clar faptul ca, acordarea premiului este strict conditionata de anagajarile mentionate
anterior. In cazul in care beneficiarul de premiu nu respecta conditia angajarilor, acesta nu va
benefica de premiu, datorita faptului ca nu a respectat acest criteriu din planul de afaceri.
Totodata, participantilor la va fi subliniat, in repetate randuri, faptul ca planul de afaceri
trebuie sa vizeze o afacere non agricola din mediul rural.
Nota: Graficul general de derulare al programului numarul de beneficari si numarul de afaceri
sunt estimative, ele pot sa varieze de la o sesiune la alta

Componenta 2 – Evaluarea si selectia planurilor de afaceri

Etapa 1 – eliminatorie
În prima Etapa de selectie si evaluare a planurilor de afaceri, planurile vor fi evaluate in baza a 6
criterii eliminatorii.
Etapa 2 – evaluare si selectie a planurilor de afaceri
In cadrul etapei 2 a procesului de evaluare si selectie, planurile de afaceri, selectate in etapa 1,
vor fi evaluate in baza criteriilor urmatoare:
1. Sustenabilitatea afacerii şi impactul socio-economic in comunitatea in care se propune
dezvoltarea acesteia.
2. Fiabilitatea
3. Dezvoltare durabila si transferabilitate
4. Grad de risc privind asigurarea functionarii dupa incetarea finantarii prin proiect

Planurile de afaceri transmise de catre participantii in cadrul sesiunii 1 a programului integrat
„Idei de afaceri pentru Infiintarea de Activitati independente in domenii non agricole in mediul
rural” vor fi evaluate si selectate in baza criteriilor enuntate astfel:
Etapa I – eliminatoriu
Planurile de afaceri care au cel putin un „NU” bifat la unul dintre criteriile eliminatorii se
descalifica si nu participa la pasul II – Selectia. Indiferent de rezultatul obtinut, toate planurile
vor avea acordat punctajul corespunzator.
Etapa II – Selectia planurilor de afaceri
In cadrul acestei etape vor fi evaluate toate planurile de afaceri care au trecut de etapa I.
Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un plan de afaceri este de 200 de puncte, respectiv:

Sustenabilitate
Fiabilitate
Dezvoltare durabila si transferabilitate
Grad de risc
TOTAL

40
50
60
50
200

Vor putea fi selectate doar planurile de afaceri ce intrunesc un minim de 100 de puncte.
Planurile de afaceri vor fi selectate in ordinea punctajelor obtinute, respectiv in ordine
descrescatoare a acestor punctaje (planul cel mai bun = punctajul cel mai mare).
Vor fi selectate pentru sprijin in infiintarea de afaceri, primele, cele mai bine punctate planuri de
afaceri.

Constiuirea si functionarea comisiilor de evaluare si selectie la nivel regional.
Comisiile de evaluare si selectie vor fi alcatuite din experti ai prestatorului.
Fiecare comisie regionala va fi constituita din 3 membri.
In functie de numarul de planuri de afaceri primit in fiecare regiune, la nivelul acesteia se poate
infiinta o singura comisie de evaluare sau mai multe, astfel incata o comisie sa evalueze max. 20
planuri de afaceri, cu o toleranta de +/- 5 planuri.
Astfel, o comisie va evalua max. 25 planuri de afaceri si min. 15 planuri de afaceri.
In cadrul proiectului se estimeaza activarea unui numar de 4 comisii regionale de evaluare si
selectie, in functie de numarul de planuri de afaceri transmis in fiecare din cele 4 regiuni.
Din categoria expertilor desemnati pentru comisiile de evaluare si selectie pot face parte si
expertii care au fost implicati in componenta 1, asistarea in elaborarea planurilor de afaceri, sub
conditia ca acesti experti sa nu faca parte din comisia aferenta regiunii in care au derulat actiunile
mentionate anterior, preacctic sa nu evalueze planuri de afaceri, in elaborarea carora au oferit
asistenta. Aceasta masura a fost luata pentru evitarea elementelor de subiectivitate in evaluarea si
selectia planurilor de afaceri.
La nivel interregional vor fi centralizate toate planurile de afaceri elaborate de catre participanti.
Aceste planuri vor fi configurate in pachete regionale, in vederea transmiterii catre expertii
desemnati pentru fiecare comisie regionala.

Planurile de afaceri care au fost elaborate in format electronic si au si transmise in acest format
de catre participanti, vor fi transmise ca atare comisiilor de evaluare prin e-mail.
Planurile care au fost scrise de mana sau tehnoredactate, insa nu au fost transmise si in format
electronic, vor fi scanate si transmise prin e-mail expertilor din comisia de evaluare si selectie.
Toti expertii prestatorului ce compun o comisie de evaluare si selectie, vor primi prin e-mail
planurile de afaceri, elaborate si depuse de catre participantii din regiunea respectiva.
Evaluarea planurilor de afaceri va fi efectuata in mod individual de catre fiecare expert al
comisiei respective de evaluare si selectie. Expertul va completa grila de evaluare aferenta si o va
transmite prin e-mail expertului coordonator, care dupa verificarea si centralizarea rezultatelor la
nivelul comisiei de evaluare respectiva, va transmite grilele de evaluare la adresa 134154@asocedu.ro, in termenul stabilit.
Dupa transmiterea prin e-mail a grilelor de evaluare si selectie, fiecare expert din comisia de
evaluare va imprima fiecare grila completata, o va semna si o va prezenta in format fizic ca si
livrabil la raportul aferent misiunii de evaluare si selectie.
Tot ca si livrabil fiecare expert va transmite si o tabela cu toti participanti ale caror planuri de
afaceri le-a evaluat si propus pentru selectare (formatul prezentat in anexa –Centralizator Planuri
Evaluate).
In
subiectul
mesajului
va
fi
stipulat
exact
in
forma
urmatoare:
Plan_afaceri_nume_prenume_regiunea (SM/SV/BI/SE).
La nivel interregional se vor centraliza cele trei grile de evaluare, aferente fiecarui participant si
se va stabilii punctajul final, reprezentat de media aritmetica ale punctajelor celor trei grile de
evaluare. Echipa care va monitoriza, verifica si centraliza rezultatele de la nivel regional poate fi
compusa din managerul de proiect, expertul interregional de masuri integrate, expert
implementare si alti experti ai AEDU.
In cazul in care, in faza eliminatorie a evaluarii, doi din trei experti au evaluat un plan ca fiind
admis iar cel de al treilea respins, planul va fi declarat admis sau respins in functie de valoarea
mediei aritmetice a celor 3 punctaje ale evaluatorilor din comisie.
In cazul in care doi din cei trei experti declara respins planul de afaceri in faza elimintatorie,
planul de afaceri va fi respins.
In cazul in care planul va fi respins in faza eliminatorie, expertul evaluare si selectie va
argumenta succint criteriul care a condus la respingerea planului.
In urma definitivarii punctajelor finale se vor ierarhiza rezultatele in ordine descrescatoare, la
nivel interregional si se vor desemna planurile de afaceri selectate, rezerve, incusiv cele ce pot fi
finantate.
Rezultatele in urma evaluarii si selectiei vor fi publicate pe site-ul http://rural-eurocomp.asocedu.ro.

Constituirea si functionarea comisiilor de solutionare a contestatiilor.
Pentru eficientizarea procesului de solitionare a contestatiilor, comisiile de solutionare a
contestatiilor vor fi aceleasi ca si cele de evaluare si selectie, insa nu vor solutiona eventuale
contestatii legate de planuri pe care le-au evaluat.
Comisiile desemnate vor reevalua planurile de afaceri ce au facut obiectul contestatiei, in baza
aceleasi grile de evaluare, utilizate in procesul de evaluare si selectie si in baza aceluiasi
mecanism.
Rezultatele finale (grilele) ale comisiilor de contestatii vor fi transmise in acelasi mod ca si in
cazul procesului de evaluare si selectie, in termenul stabilit, pe adresa 134154@asoc-edu.ro,
mentionand in subeictul mesajului: contestatie_nume_prenume_regiune.
Rezultatele fiecarei grile de reevaluare, aferenta fiecarui contestatar, vor urma acelasi proces de
centralizare, precum cel ede evaluare si selectie.
In urma rezultatelor finale ale reevaluarilor, la nivelul proiectului se va elabora lista finala cu
planurile de afaceri selectate, rezultate ce vor fi publicate pe site.
Participantii selectati pentru fiecare regiune in parte vor fi convocati la Centrul interregional sau
birourile regionale, in vederea demararii procedurii de acordare a subventiei pentru infiintare de
afacere noua si infiintarea propriu zisa a acesteia.
Pentru expertii de evaluare ai subcontractorului s-a prevazut un numar de cca 600 ore. Evaluarea
unui plan de afaceri s-a estimat la 2 ore / plan. In total sunt 75 de planuri x 2 ore / plan = 150 ore.
Avand in vedere faptul ca un plan este evaluat de 3 evaluatori, sunt necesare cca 450 de ore
pentru evaluarea propriu zisa. Alte 150 de ore au fost estimate pentru faza de pregatire, alte
actiuni si pentru faza de contestatii.
Subcontractorul are responsabilitatea formarii comisiilor de evaluare, astfel incat sa se incadreze
in termene si sa asigure cate 3 experti / comisie de evaluare, la un numar estimat de maxim 4
comisii.
Conform Ghidului Solicitantului 2013, ghid ce a stat la baza elaborarii acestui proiect,
remuneratia bruta a expertilor nu poate sa depaseasca suma de 630 de lei / zi de lucru de 8 ore,
dar nu mai mult de o remuneratie maxima lunara bruta de 7.560 lei, calculata la 21 de zile de

lucru cu norma de 8 ore (Ghidul Solicitantului 2013, conditii generale), pentru experti cu
experienta profesionala nationala specifica, de pana la 5 ani.
Evaluarea se va derula indicativ in perioada 20 - 30 aprilie 2015. Perioada de solutionare a
contestatiilor: 4 – 8 mai 2015.
Termenele indicative de transmitere a grilelor de evaluare: 30 aprilie 2015
Termenele indicative de transmitere a grilelor de contestatii: 7 mai 2015
In cazul in care nu vor exista contestatii, AEDU, impreuna cu prestatorul vor decide privind
numarul de ore alocate expertilor prevazuti pentru solutionarea de contestatii.
Expertii AEDU vor asigura buna derulare a sesiunilor de lucru si actiunilor de sprijin online, vor
asigura monitorizarea actiunilor prevazute in cadrul componentei 2 si vor pastra permanent
legatura cu grupul tinta participant la program si cu coordonatorul prestatorului, in vederea unei
bune derulari a componentei.
La finalul actiunilor componentei 2, prestatorul va elabora un raport de componenta ce va
evidentia cel putin urmatoarele aspecte:
 descriere a activitatii derulate de catre expertii prestatorului, conform programului
prevazut
 dupa caz, puncte critice / sugestii de luat in calcul, privind aspecte organizatorice sau
privind grupul tinta
 graficul final de derulare a acestei componente
 eventuale abateri de la programul stabilit initial si motivul acestora
 rezultatele finale obtinute in cadrul acestei componente:
- total nr de planuri de afaceri evaluate,
- total nr. experti angrenati,
- total nr de ore / expert si in total,
Raportul aferent componentei 1, elaborat de prestator, va avea ca si anexe:
 lista nominala cu comisiile de evaluare si selectie
 dupa caz, lista nominala cu comisia de solutionare a contestatiilor
 livrabile aferente acestei perioade:
- grile de evaluare grupate pe fiecare expert evaluator in parte
- centralizare evaluari ale fiecarui evaluator in parte
 dupa caz:

- grile de reevaluare grupate pe fiecare expert evaluator in parte
- centralizare reevaluari ale fiecarui evaluator in parte
NOTA: In calendarului aferent Componentei 1, termenele sunt indicative, acestea putand
fi adaptate in functie de necesitatile din perioada efectiva de implementare.
Numarul de planuri de afaceri evaluate poate varia de la o sesiune la alta.

Componenta 3 – Sprijin in infiintarea afacerilor pentru somerii cu planurile de afaceri
castigatoare
In urma desemnarii castigatorilor finali ai sesiunii 1 a programului de dezvoltare de afaceri,
AEDU va confirma lista finala si o va inmana subcontractorului.
Subcontractorul va demara procedurile de infiintare de noi afaceri non agricole in mediul rural,
respectand prevederile fiecarui plan de afaceri castigator in parte.
Expertii desemnati de catre subcontractor vor avea urmatoarele atributii:
o elaborarea documentelor necesare infiintarii de noi afaceri non agricole in mediul rural
o sprijinirea participantilor castigatori pe langa institutiile abilitate, in vederea formalizarii
noilor afaceri
o infiintarea statutara propriu-zisa de maxim 15 noi afaceri
o sprijinirea noilor antreprenori in efectuarea angajarilor, conform prevederilor din
planurile de afaceri si introducerea in REVISAL.
Perioada prevazuta pentru procedurile de infiintare de noi afaceri: 11 mai – 5 iunie 2015.
(perioada indicative)
Pentru activitatile de infiintare a unui numar de maxim 15 afaceri noi, in perioada mentionata, sa estimat un necesar de 4 experti, cu un numar total de 600 ore, respectiv, in medie cate 150 de
ore / expert.

!!! O atentie deosebita trebuie acordata faptului ca, nu sunt eligibile decat afaceri non agricole
in mediul rural.

SESIUNEA 2
Componenta 1 – Sprijin in elaborarea planurilor de afaceri
Componenta 2 – Evaluarea si selectia planurilor de afaceri
Componenta 3 – Sprijin in infiintarea afacerilor pentru somerii cu planurile de afaceri
castigatoare
Componenta 1 – Sprijin in elaboorarea planurilor de afaceri
Grafic estimativ de derulare si locatii:
Actiunile cu grupul tinta din cadrul Componentei 1 demareaza in data de 22 iunie 2015 pe o
perioada de 2 saptamani, respectiv pana in data de 3 iulie 2015, data limita de depunere a
planurilor de afaceri.
 Saptamana 1: 22-26 iunie 2015
 Saptamana 2: 29 iunie – 3 iulie 2015
Prestatorul va asigura minim 2 experti cu experienta in actiuni de sprijin in eaborarea de planuri
de afaceri.
In cadrul proiectului s-a estimat participarea in mod egal a persoanelor din toate regiunile de
implementare. In cazul in care in anumite regiuni vor fi mai multi participanti decat in celelalte,
cei 2 experti vor putea fi alocati corespunzator, astfel incat sa fie acoperite toate regiunile.
Actiunile de sprijin se vor organiza la nivel regional astfel:
Regiunea Sud-Est
Program indicativ sapt 1 expert 1
Regiunea SE
Luni
Lucru direct cu partic
6
Centrul
Interregional
Locatia
CTA
Asistenta online
2

Marti
6

Birou CTA
2

Miercuri

Joi

Vineri

8

4

4

TOTAL ORE

32

Program indicativ sapt 2 expert 1
Regiunea SE
Luni
Lucru direct cu partic
6
Centrul
Interregional
Locatia
CTA
Asistenta online
2
TOTAL ORE
32



Marti
6
Birou
Jurilovca
2

Miercuri

Joi

Vineri

8

4

4

Adresele locatiilor in care se vor derula actiunile directe cu grupul participantii la
program:

- Centrul Regional de Antreprenoriat Social reg. Sud-Est: Str. Heracleea nr. 27, Com. Jurilovca,
jud. Tulcea (utilizat ca si birou local pentru jud. Tulcea, in cadrul acestui proiect)
- Centrul Interregional Constanta, str. Diamant nr.7, Eforie Nord, jud.Constanta
- Biroul local Constanta, str. Zburatorului nr.4, Cam. 214, Mun. Constanta, jud.Constanta
Regiunea Sud-Muntenia
Program indicativ sapt 1 expert 2
Regiunea SM
Luni
Lucru direct cu partic
6
Locatia
Asistenta online
TOTAL ORE


Sediu AEDU
2
32

Marti
6
Sediu
AEDU
2

Miercuri

Joi

Vineri

8

4

4

Adresele locatiilor in care se vor derula actiunile directe cu grupul participantii la
program:

- Sediul AEDU: Str. Mihai Eminescu Nr. 2, Mun. Campulung, jud. Arges.

Regiunea Centru
Program indicativ sapt 2 expert 2
Regiunea Centru
Luni
Marti
Lucru direct cu partic
6
Locatia
Birou Brasov
Asistenta online
2
8
TOTAL ORE
32


Miercuri

Joi

Vineri

8

4

4

Adresele locatiilor in care se vor derula actiunile directe cu grupul participantii la
program:

- Biroul local Brasov, Str. Nicolae Iorga nr. 20 ap. 4, Mun. Brasov, judetul Brasov

Modalitate de derulare si implicatii experti:
Programul prevede doua tipuri de interactiuni cu participantii:
1. Lucrul direct cu participantii grup tinta, in locatiile stabilite
 AEDU va stabili pentru fiecare regiune si fiecare locatie prevazuta, cate un numar de
participanti, in functie de domiciliul acestora, in vederea participarii la sesiunile de lucru
cu expertii.
 AEDU va desemna un numar de participanti fiecaruia dintre cei 2 experti, in vederea
asistarii grupului tinta.
o Aceste aspecte vor fi conventie intre AEDU si prestator anterior demararii primei
saptamani de asistenta, in cadrul unei intalniri de lucru.

 Conform programului stabilit pentru fiecare regiune, expertii desemnati vor participa in
fiecare locatie la actiunile prevazute, in zilele prevazute.
 Locatiile prevazute pentru actiuni directe cu participantii, puse la dispozitie de catre
AEDU, asigura spatiu de lucru pentru min. 10 persoane, conexiune la internet, telefonie,
imprimanta, tehnica de calcul.
 In program este prevazuta participarea grupului tinta la cca 1 sesiune de lucru direct, din
cele total 2 prevazute.
 AEDU, impreuna cu prestatorul, vor configura participarea, astfel incat, in cadrul fiecarei
sesiuni de lucru sa nu se depaseasca numarul de 10 participanti.
 Prestatorul va deconta transportul participantilor pentru participarea la cele doua sesiuni
si va asigura o gustare in cadrul fiecarei sesiuni.
 Sesiunea de lucru cu participantii grup tinta va dura 6 ore.
 Expertii prestatorului nu vor elabora planurile de afaceri ale participantilor. Expertii au
strict rolul de a indruma si de a facilita dezvoltarea planurilor de afaceri. Planurile de
afaceri ce vor participa la concurs vor fi elaborate exclusiv de catre participanti.
 Zilele de actiuni cu grupul tinta vor fi documentate corespunzator prin:
- liste de prezenta, semnate de catre participanti
- liste de servire a gustarii, semnate de catre participanti
- liste si documente justificative de transport, semnate de catre participantii beneficiari de decont
transport
- documentare foto / video cu participantii in sesiunea de lucru respectiva
2. Asistenta online, prin e-mail.
 Expertii vor asigura, in cadrul programului stabilit, asistenta online, prin e-mail,
participantilor din grup tinta desemnati sa fie asistati de catre experti.
 In acest sens, anterior demararii sesiunilor de asistenta, prestatorul va comunica cate o
adresa de e-mail pentru fiecare expert desemnat. Aceasta adresa va fi comunicata, mai
departe, grupului de participanti desemnat pentru fiecare expert.
 In zilele in care este prevazuta doar asistenta online, expertii pot sa isi desfasoare
activitatea in locatiile prevazute pentru sesiunile de lucru cu grupul tinta sau in orice alta
locatie oferita de prestator.

 Asistenta online, prin e-mail, presupune ca expertii sa primeasca de la participanti
intrebari privind aspecte de elaborare a planului de afaceri si sa rapsunda cu indrumari,
sugestii, sfaturi, in perspectiva elaborarii unor planuri de afaceri de calitate.
 Participantii pot adresa intrebari prin e-mail oricand, expertii urmand sa analizeze si sa
raspunda in perioada desemnata conform programului.
 Expertii vor documenta asistenta online prin:
- mesaje primite din partea participantilor si analizate
- mesaje trmise catre participanti
- alte documente, dupa caz

Dupa caz, prestatorul poate propune ajustarea programului prevazut, in functie de numarul de
participanti la nivelul fiecarei regiuni si / sau organizarea unor sesiuni de lucru suplimentare, in
cadrul locatiilor puse la dispozitie de AEDU sau in alte locatii pe care le asigura prestatorul, in
cazul in care se constata a fi necesare pentru grupul tinta, avand in vedere faptul ca grupul tinta
are domiciliul in mediul rural.
In acest caz, timpul destinat pentru asistenta online va fi diminuat corespunzator cu timpul
necesar derularii de sesiuni sumplimentare, de lucru direct cu grupul tinta.
Aceste sesiuni suplimentare, respectiv modificarea programului in general, se pot efectua doar cu
aprobarea in scris a AEDU.
Pentru actiunile prevazute in cadrul componentei 1 s-a luat in calcul un numar de min. 128 de
ore, in total pentru cei 2 experti, respectiv, in medie cate minim 64 de ore / expert.
Conform Ghidului Solicitantului 2013, ghid ce a stat la baza elaborarii acestui proiect,
remuneratia bruta a expertilor nu poate sa depaseasca suma de 630 de lei / zi de lucru de 8 ore,
respectiv o remuneratie maxima lunara bruta de 7.560 lei, calculata la 21 de zile de lucru cu
norma de 8 ore (Ghidul Solicitantului 2013, conditii generale), pentru experti cu experienta
profesionala nationala specifica, de pana la 5 ani.
Actiunile derulate de catre expertii prestatorului vor fi sprijinite de catre expertii regionali si / sau
interregionali AEDU, dupa caz.

Expertii AEDU vor asigura buna derulare a sesiunilor de lucru si actiunilor de sprijin online, vor
asigura monitorizarea actiunilor prevazute in cadrul componentei 1 si vor pastra permanent
legatura cu grupul tinta participant la program, in vederea unei bune derulari a componentei.
La finalul actiunilor componentelor, prestatorul va elabora un raport de componenta ce va
evidentia cel putin urmatoarele aspecte:


descriere a activitatii derulate de catre expertii prestatorului, conform programului
prevazut
 dupa caz, puncte critice / sugestii de luat in calcul, privind aspecte organizatorice sau
privind grupul tinta
 graficul final de derulare a acestei componente
 eventuale abateri de la programul stabilit initial si motivul acestora
 rezultatele finale obtinute in cadrul acestei componente:
- total nr de participanti din mediul rural, beneficiari de sesiuni de lucru,
- total nr. beneficiari de asistenta online, din mediul rural,
- total nr de beneficiari de transport, din mediul rural,
- total nr. beneficiari de servicii de masa,
- total nr. de planuri de afaceri in domenii non agricoloe in mediul rural, asistate in
elaborare,
- total nr. experti angrenati,
- total nr de ore / expert si in total,
- nr. total cazari experti si
- numar total deplasari experti
Raportul aferent componentei 1, elaborat de prestator, va avea ca si anexe:






liste de prezenta la sesiunile de lucru cu participantii din mediul rural
liste de transport, semnate de catre beneficiarii de transport din mediul rural
liste beneficiari masa / tratatie din mediul rural, in cadrul sesiunilor de lucru
fisa saptamanala de activitate a fiecarui expert angrenat
livrabile aferente acestei perioada (schite-drafturi ale planurilor de afaceri non agricole in
mediul rural, din sesiunile de lucru, mesaje de la participanti catre experrti sau de la
experti catre participanti, altele, dupa caz)

IMPORTANT PENTRU SESIUNILE DE LUCRU!!!
Participantilor le va fi subliniat permanent, de catre experti, faptul ca un plan de afaceri, pentru
a putea trece de etapa de eligibilitate, pe langa alte aspecte detaliate in ghidul de program, este
necesar sa prevada angajarea a cel putin 1 persoana din grupul tinta al proiectului, particpante
la una din masurile de formare profesionala organizate in cadrul proiectului. Una dintre
persoanele angajate poate fi participantul la program care elaboreaza planul de afaceri.
Angajarile se vor efectua strict in baza unor contracte individuale de munca, pe perioada
netederminata, cu norma intreaga de munca.
In cazul in care un plan de afaceri va fi selectat iar participantul autor va fi sprijinit sa infiinteze
o afacere, beneficiind inclusiv de premiul aferent programului, beneficarului trebuie sa ii fie
foarte clar faptul ca, acordarea premiului este strict conditionata de anagajarile mentionate
anterior. In cazul in care beneficiarul de premiu nu respecta conditia angajarilor, acesta nu va
benefica de premiu, datorita faptului ca nu a respectat acest criteriu din planul de afaceri.
Totodata, participantilor la va fi subliniat, in repetate randuri, faptul ca planul de afaceri
trebuie sa vizeze o afacere non agricola din mediul rural.

Componenta 2 – Evaluarea si selectia planurilor de afaceri

Etapa 1 – eliminatorie
În prima Etapa de selectie si evaluare a planurilor de afaceri, planurile vor fi evaluate in baza a 6
criterii eliminatorii.
Etapa 2 – evaluare si selectie a planurilor de afaceri
In cadrul etapei 2 a procesului de evaluare si selectie, planurile de afaceri, selectate in etapa 1,
vor fi evaluate in baza criteriilor urmatoare:
1. Sustenabilitatea afacerii şi impactul socio-economic in comunitatea in care se propune
dezvoltarea acesteia.
2. Fiabilitatea
3. Dezvoltare durabila si transferabilitate
4. Grad de risc privind asigurarea functionarii dupa incetarea finantarii prin proiect

Planurile de afaceri transmise de catre participantii in cadrul sesiunii 1 a programului integrat
„Idei de afaceri pentru Infiintarea de Activitati independente in domenii non agricole in mediul
rural” vor fi evaluate si selectate in baza criteriilor enuntate astfel:
Etapa I – eliminatoriu
Planurile de afaceri care au cel putin un „NU” bifat la unul dintre criteriile eliminatorii se
descalifica si nu participa la pasul II – Selectia. Indiferent de rezultatul obtinut, toate planurile
vor avea acordat punctajul corespunzator.
Etapa II – Selectia planurilor de afaceri
In cadrul acestei etape vor fi evaluate toate planurile de afaceri care au trecut de etapa I.
Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un plan de afaceri este de 200 de puncte, respectiv:

Sustenabilitate
Fiabilitate
Dezvoltare durabila si transferabilitate
Grad de risc
TOTAL

40
50
60
50
200

Vor putea fi selectate doar planurile de afaceri ce intrunesc un minim de 100 de puncte.
Planurile de afaceri vor fi selectate in ordinea punctajelor obtinute, respectiv in ordine
descrescatoare a acestor punctaje (planul cel mai bun = punctajul cel mai mare).
Vor fi selectate pentru sprijin in infiintarea de afaceri non agricole in mediul rural, primele, cele
mai bine punctate planuri de afaceri.

Constiuirea si functionarea comisiei de evaluare si selectie la nivel interregional.
Comisia de evaluare si selectie va fi alcatuite din experti ai prestatorului.
Comisia va fi constituita din 3 membri.
Comisia va evalua un numar estimat de 25 planuri de afaceri.
Avand in vedere numarul planurilor de afaceri estimate, comisa va evalua planuri din toate
regiunile de implementare a proiectului. Din comisie nu pot face parte experti care au asistat in
elaborarea planurilor de afaceri, aferente sesiunii 2.
La nivel interregional vor fi centralizate toate planurile de afaceri elaborate de catre participanti
in cadrul sesiunii 2. Aceste planuri vor fi configurate intr-un pachet, in vederea transmiterii catre
expertii desemnati pentru comisie.
Planurile de afaceri care au fost elaborate in format electronic si au fost transmise in acest format
de catre participanti, vor fi transmise ca atare comisiei de evaluare prin e-mail.
Planurile care au fost scrise de mana sau tehnoredactate, insa nu au fost transmise si in format
electronic, vor fi scanate si transmise prin e-mail expertilor din comisia de evaluare si selectie.
Toti expertii prestatorului ce compun comisia de evaluare si selectie, vor primi prin e-mail
planurile de afaceri, elaborate si depuse de catre participantii din toate regiunile.
Evaluarea planurilor de afaceri va fi efectuata in mod individual de catre fiecare expert al
comisiei de evaluare si selectie. Expertul va completa grila de evaluare aferenta si o va transmite
prin e-mail expertului coordonator, care dupa verificarea si centralizarea rezultatelor la nivelul

comisiei de evaluare respectiva, va transmite grilele de evaluare la adresa 134154@asoc-edu.ro,
in termenul stabilit.
Dupa transmiterea prin e-mail a grilelor de evaluare si selectie, fiecare expert din comisia de
evaluare va imprima fiecare grila completata, o va semna si o va prezenta in format fizic ca si
livrabil la raportul aferent misiunii de evaluare si selectie.
Tot ca si livrabil fiecare expert va transmite si o tabela cu toti participanti ale caror planuri de
afaceri le-a evaluat si propus pentru selectare (formatul prezentat in anexa –Centralizator Planuri
Evaluate).
In
subiectul
mesajului
va
fi
stipulat
exact
in
forma
urmatoare:
Plan_afaceri_nume_prenume_regiunea (SM/SV/BI/SE).
La nivel interregional se vor centraliza cele trei grile de evaluare, aferente fiecarui participant si
se va stabilii punctajul final, reprezentat de media aritmetica ale punctajelor celor trei grile de
evaluare. Echipa care va monitoriza, verifica si centraliza rezultatele de la nivel regional poate fi
compusa din managerul de proiect, expertul interregional de masuri integrate, expert
implementare si alti experti ai AEDU.
In cazul in care, in faza eliminatorie a evaluarii, doi din trei experti au evaluat un plan ca fiind
admis iar cel de al treilea respins, planul va fi declarat admis sau respins in functie de valoarea
mediei aritmetice a celor 3 punctaje ale evaluatorilor din comisie.
In cazul in care doi din cei trei experti declara respins planul de afaceri in faza elimintatorie,
planul de afaceri va fi respins.
In cazul in care planul va fi respins in faza eliminatorie, expertul evaluare si selectie va
argumenta succint criteriul care a condus la respingerea planului.
In urma definitivarii punctajelor finale se vor ierarhiza rezultatele in ordine descrescatoare, la
nivel interregional si se vor desemna planurile de afaceri selectate, rezerve, incusiv cele ce pot fi
finantate.
Rezultatele in urma evaluarii si selectiei vor fi publicate pe site-ul http://rural-eurocomp.asocedu.ro.
Constituirea si functionarea comisiei de solutionare a contestatiilor.
Comisia de solutionare a unor evetuale contestatii nu poate fi alcatuia din expertii ce au asistat la
elaborarea planurilor si nici ddin expertii ce au alcatuit comisia de evaluare.
Comisia desemnata va reevalua planurile de afaceri ce au facut obiectul contestatiei, in baza
aceleasi grile de evaluare, utilizate in procesul de evaluare si selectie si in baza aceluiasi
mecanism.

Rezultatele finale (grilele) ale comisiei de contestatii vor fi transmise in acelasi mod ca si in
cazul procesului de evaluare si selectie, in termenul stabilit, pe adresa 134154@asoc-edu.ro,
mentionand in subeictul mesajului: contestatie_ nume_prenume_regiune.
Rezultatele fiecarei grile de reevaluare, aferenta fiecarui contestatar, vor urma acelasi proces de
centralizare, precum cel ede evaluare si selectie.
In urma rezultatelor finale ale reevaluarilor, la nivelul proiectului se va elabora lista finala cu
planurile de afaceri selectate, rezultate ce vor fi publicate pe site-ul mentional anterior.
Participantii selectati pentru fiecare regiune in parte vor fi convocati la Centrul interregional sau
birourile regionale, in vederea demararii procedurii de acordare a subventiei pentru infiintare de
afacere noua si infiintarea propriu zisa a acesteia.
Pentru expertii de evaluare ai subcontractorului s-a prevazut un numar de cca 150 ore. Evaluarea
unui plan de afaceri s-a estimat la 2 ore / plan. In total sunt 25 de planuri x 2 ore / plan = 50 ore.
Avand in vedere faptul ca un plan este evaluat de 3 evaluatori, sunt necesare cca 150 de ore
pentru evaluarea propriu zisa.
Subcontractorul are responsabilitatea formarii comisiei de evaluare, astfel incat sa se incadreze in
termene si sa asigure 3 experti / comisie de evaluare.
Conform Ghidului Solicitantului 2013, ghid ce a stat la baza elaborarii acestui proiect,
remuneratia maxima bruta a expertilor nu poate sa depaseasca suma de 630 de lei / zi de lucru de
8 ore, dar nu mai mult de o remuneratie maxima lunara bruta de 7.560 lei, calculata la 21 de zile
de lucru cu norma de 8 ore (Ghidul Solicitantului 2013, conditii generale), pentru experti cu
experienta profesionala nationala specifica, de pana la 5 ani.
Evaluarea se va derula in perioada indicativa 6 – 14 iulie 2015. Perioada de solutionare a
contestatiilor: 14-16 iulie 2015.
Termenele indicative de transmitere a grilelor de evaluare: 14 iulie 2015
Termenele indicative de transmitere a grilelor de contestatii: 16 iulie 2015
In cazul in care nu vor exista contestatii, AEDU, impreuna cu prestatorul vor decide privind
numarul de ore alocate expertilor prevazuti pentru solutionarea de contestatii.
Expertii AEDU vor asigura buna derulare a sesiunilor de lucru si actiunilor de sprijin online, vor
asigura monitorizarea actiunilor prevazute in cadrul componentei 2 si vor pastra permanent

legatura cu grupul tinta participant la program si cu coordonatorul prestatorului, in vederea unei
bune derulari a componentei.
La finalul actiunilor componentei 2, prestatorul va elabora un raport de componenta ce va
evidentia cel putin urmatoarele aspecte:


descriere a activitatii derulate de catre expertii prestatorului, conform programului
prevazut
 dupa caz, puncte critice / sugestii de luat in calcul, privind aspecte organizatorice sau
privind grupul tinta
 graficul final de derulare a acestei componente
 eventuale abateri de la programul stabilit initial si motivul acestora
 rezultatele finale obtinute in cadrul acestei componente:
- total nr de planuri de afaceri evaluate,
- total nr. experti angrenati,
- total nr de ore / expert si in total,
Raportul aferent componentei 2, elaborat de prestator, va avea ca si anexe:




lista nominala cu comisiile de evaluare si selectie
dupa caz, lista nominala cu comisia de solutionare a contestatiilor
livrabile aferente acestei perioada:
- grile de evaluare grupate pe fiecare expert evaluator in parte
- centralizare evaluari ale fiecarui evaluator in parte
 dupa caz:
- grile de reevaluare grupate pe fiecare expert evaluator in parte
- centralizare reevaluari ale fiecarui evaluator in parte


Componenta 3 – Sprijin in infiintarea afacerilor pentru somerii cu planurile de afaceri
castigatoare
In urma desemnarii castigatorilor finali ai sesiunii 2 a programului de dezvoltare de afaceri,
AEDU va confirma lista finala si o va inmana prestatorului.
Prestatorul va demara procedurile de infiintare de noi afaceri, respectand prevederile fiecarui
plan de afaceri castigator in parte.
Expertii desemnati de catre prestator vor avea urmatoarele atributii:
 elaborarea documentelor necesare infiintarii de noi afaceri non agricole in mediul rural
 sprijinirea participantilor castigatori pe langa institutiile abilitate, in vederea formalizarii
noilor afaceri
 infiintarea statutara propriu-zisa de minim 5 noi afaceri
 sprijinirea noilor antreprenori in efectuarea angajarilor, conform prevederilor din
planurile de afaceri si introducerea in REVISAL.
Perioada indicativa prevazuta pentru procedurile de infiintare de noi afaceri: 20-31 iulie 2015
Pentru activitatile de infiintare a unui numar de minim 5 afaceri noi, in perioada mentionata, s-a
estimat un necesar de 1 expert, cu un numar total de 80 ore.
Considerente finale
In contractul ce va fi semnat cu prestatorul, va fi consemnat faptul ca, acetuia sau expertilor
angrenati de catre acesta nu le este permisa utilizarea partiala sau totala a documentelor sau parti
ale acestora, in alte scopuri decat cele prevazute in contract. In acest context se face referire la
orice document produs in cadrul proiectului (metodologii, ghiduri, grile de evaluare, chestionare,
planuri de afaceri, etc) puse la dispozitia prestatorului pentru indeplinirea atributiilor
contractuale. Documentele in cauza reprezinta proprietate intelectuala a AEDU si pot fi utilizate
total sau partial doar cu acordul scris al acesteia.
AEDU va pune la dispozitia prestatorului urmatoarele:

o locatiile prevazute pentru derularea sesiunilor de lucru cu participantii (mentionate in
acest document), conform programului stabilit.
o ghiduri, metodologii, grile de evaluare, chestionare si alte documente necesare derularii
actiunilor de elaborare, evaluare si selectie a planurilor de afaceri
o liste cu persoanele inscrise in program

Pentru derularea contractului, sunt estimate urmatoarele resurse:
SESIUNEA 1:
Componenta 1:
nr. estimat experti: 4
nr. total ore estimate: 456
nr. total mediu / expert: 114
Componenta 2:
nr. estimat experti: 12
nr. total ore estimate: 600
nr. total mediu / expert: 50
Componenta 3:
nr. estimat experti: 4
nr. total ore estimate: 600
nr. total mediu / expert: 150

SESIUNEA 2
Componenta 1:
nr. estimat experti: 2
nr. total ore estimate: 128
nr. total mediu / expert: 64
Componenta 2:
nr. estimat experti: 3
nr. total ore estimate: 150
nr. total mediu / expert: 50
Componenta 3:
nr. estimat experti: 1
nr. total ore estimate: 80

nr. total mediu / expert: 80
Nota: Numarul de experi si numarul de ore pot varia de la o sesiune la alta si de la o componenta
la alta in functie de necesitatile in perioada efectiva de implementare a actiunilor.
Total ore experti estimate, sesiunile 1 + 2: 2.014
Expert coordonator din partea subcontractorului:
Nr. total ore estimate: 140

Cheltuieli estimate pentru asigurarea de:
- deplasari si cazare experti
- deplasari participanti
- tratatie participanti (cafea, apa si patiserie, etc)
- elemente de logistica si organizare
- alte costuri necesare derularii actiunilor

Oferta tehnica
Prestatorul va prezenta în oferta tehnică următoarele elemente obligatorii:
•
Metodologia de prestare a serviciilor;
•
Graficul de prestare a serviciilor.
•
CV-uri ale expertilor propusi
Documentele ce fac parte din oferta tehnică trebuie să cuprindă informații concrete și
profesioniste care să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice
minime din caietul de sarcini.
Metodologia de prestare a serviciilor:
Metodologia constituie acea parte a propunerii tehnice care prezintă strategia propusă de
Prestatorul pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini și documentația de
atribuire. Ceea ce este prezentat în caietul de sarcini reprezintă cerințe minime care sunt
obligatoriu a fi regăsite în cadrul ofertei tehnice.
Metodologia propusă trebuie să conțină minim următoarele informații:
•
Descrierea de ansamblu a abordării propuse de Prestatorul pentru executarea serviciilor;

•
Analiza riscurilor și oportunitaților care sunt aplicabile acestui contract. Se va prezenta
strategia de diminuare a riscurilor pe care Prestatorul o are în vedere;
•
Descrierea detaliată a modului de implementare a fiecărei activități prezentată în caietul
de sarcini și a propunerii făcute de Prestatorul pentru executarea serviciilor solicitate, cu
indicarea oricăror etape / stadii considerate ca esențiale, a rezultatelor așteptate, a impactului
așteptat a fiecărei activități.
•
Prezentarea interacțiunilor și legăturilor dintre componente astfel încât să se demonstreze
înțelegerea contractului, coerența în implementare și eficientizarea resurselor utilizate în
contract;
•
In cazul în care oferta este depusă de o asociere, o descriere a implicării fiecărui asociat
în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare intre asociați in vederea executarii
contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor și responsabilitaților individuale in prestarea
serviciilor;
•
Descrierea oricăror aranjamente de subcontractare a unei părți a serviciilor solicitate, a
interacțiunii dintre Prestatorul și subcontractor(i), precum și o descriere detaliată a serviciilor ce
vor fi subcontractate.
Planificarea activitaților și a graficului de implementare a acestora (cerința minimă)
Graficul de prestare a serviciilor constituie acea parte a propunerii tehnice care prezintă
calendarul propus de Prestatorul pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini și
documentația de atribuire.
Graficul va include un calendar cât mai detaliat al activităților ce vor fi derulate în cadrul
contractului, conform metodologiei de prestare a serviciilor, cu indicarea etapelor / stadiilor
esențiale ale contractului. De asemenea, graficul trebuie să conțină modul în care activitățile se
reflectă în rapoarte, legăturile și relațiile dintre activități și secvențialitatea acestora, precum și
resursele umane alocate pe activități.
Calendarul propus trebuie să se încadreze în termenele indicate în caietul de sarcini și
documentația de atribuire.
CV-uri ale expertilor propus:
In cadrul ofertei, prestatorul va include cel putin urmatoarele CV-uri:
- CV coordonator al prestatorului
- cel putin 2 CV-uri pentru experti componenta 1
- cel putin 6 CV-uri pentru experti componenta 2
- cel putin 2 CV-uri pentru experti componenta 3

Pentru a fi admisi, este necesar ca expertii sa demonstreze experienta specifica relevanta, astfel:
Expert coordonator: experienta in coordonarea de masuri de dezvoltare antreprenoriala ce au
avut ca si finalitate infiintarea de noi afaceri
Experti componenta 1: experienta in elaborarea planurilor de afaceri si in actiuni de formare,
asistare, coaching destinat somerilor sau persoanelor in cautarea unui loc de munca
Expert componenta 2: experienta in elaborare planuri de afaceri si in proceduri de evaluare si
selectie
Expert componenta 3: experienta in management afaceri si infiintare de firme (societati
comerciale sau similar)
Graficul de derulare, termenele precizate si numarul de planuri de afaceri aferente fiecarei
sesiuni sunt estimative. Acestea pot varia in functie de necesitatile efective din perioada de
executie a contractului sub conditia pastrarii indicatorilor din cadrul programului, respectiv:
- minim 100 de planuri de afaceri evaluate
- Minim 20 de planuri de afaceri selectate
- Minim 20 de afaceri nou infiintate.
Beneficiarul va notifica prestatorul cu privire la orice modificare/actualizare a graficului de
derulare, a termenelor prevazute, a numarului planurilor de afaceri ce urmeaza a fi evaluate in
cadrul fiecarei sesiuni, fara a fi necesar un act aditional la contractul de achizitie.

32. Oferta financiara va include:

SESIUNEA 1

Nr.

Componenta 1:
experti:

4

Componenta 2:
experti:

12

total ore

remuneratie
bruta / ora

cheltuiala
totala
experti

Componenta 3:
experti:

4

SESIUNEA 2
Componenta 1:
experti:

2

Componenta 2:
experti:

3

Componenta 3:
experti:

1

Expert coordonator
subcontractorului:

din

TOTAL
CHELTUIELI
EXPERTII

Cheltuieli
estimate
asigurarea de:

partea 1

CU

pentru Nr
unitati Valoare medie / VALOARE
estimate
unitate
ESTIMATA
FARA TVA

- deplasari experti
- cazari experti
- deplasari participanti
- tratatie participanti (cafea, apa si
patiserie)
- elemente de logistica si
organizare*
- alte costuri necesare derularii
actiunilor*

TOTAL VALOARE FARA TVA:.........................................................
TOTAL VALOARE CU TVA:...............................................................
* - se vor detalia pentru justificare

In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, se vor inregistra modificari ale datelor legate
de grupul tinta, in sensul in care cifrele estimate pentru planurile de afaceri aferente sesiunilor 1
si 2 sufera modificari, se pot face realocari intre valorile estimate in acest document.
Sunt admise modificari / ajustari / realocari ale valorilor liniilor bugetare, numarului de experti,
in cazuri justificate, cu respectarea conditiilor obligatorii.
Nu este posibila cresterea valorii totale maximale a contractului.
Rezultatul final al acesui contract este necesar a fi atins in limita bugetului prevazut.
Rezultate obligatorii:
Minim 100 planuri de afaceri in domenii no agricole in mediul rural, elaborate.
Minim 100 planuri de afaceri in domenii non agricole din mediul rural, evaluate
Minim 20 de afaceri non agricole in mediul rural, nou infiintate de catre 20 de participanti la
program, castigatori ai acestuia
Lista cu min 20 de contracte individuale de munca, norma intreaga, pe perioada nedeterminata,
introduse in REVISAL (contractele de munca pot fi doar intre entitatile nou infiintate si persoane
inregistrate in grupul tinta al proiectului, participante la o masura de formare profesionala din
cadrul acestuia).

Notă:
1.
Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu grijă documentaţia de atribuire şi de a pregăti
oferta conform tuturor instrucţiunilor, legislatiei in vigoare, prevederilor contractuale conţinute în
această documentaţie;
2.
Pentru pregătirea şi transmiterea ofertei, ofertantul trebuie să examineze toate documentele
ce formează documentaţia de atribuire. Nerespectarea instrucţiunilor şi neprezentarea formularelor
solicitate completate integral/corespunzător sunt activităţi realizate pe riscul ofertantului.

3.
Eşecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerintele minime si obligatorii de
calificare va conduce la respingerea ofertei ca fiind neconforma. Ofertanţii trebuie să transmită o
ofertă completă pentru toate activităţile ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi acceptate oferte care
vor prezenta activităţi incomplete;
4.
Ofertanţii poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenţia cuvenită a
documentaţiei de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentaţiei de atribuire în timpul
perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile Beneficiarului la solicitările de clarificări, precum şi
pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare cu privire la orice fel de condiţii şi obligaţii care pot
afecta în vreun fel valoarea, condiţiile sau natura ofertei sau execuţia contractului;
5.
Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va
fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant,
indiferent de rezultatul procedurii.
6.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi
particulare care guvernează acest contract, după cum sunt acestea prezentate în documentaţia
de atribuire, ca singură bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile
proprii de contractare ale ofertantului.
7.
Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îşi asumă
răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în
original şi/sau copie în vederea participării la procedură.
8.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu
angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca
fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini),
prin care se indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică
sau de comerţ, un brevet de invenţie și/sau o licenţă de fabricaţie se va citi și interpreta ca fiind
însoțită de mențiunea “sau echivalent”.

Vor fi evaluate doar ofertele primite până la data şi ora anuntate în invitatia de participare.

Legislaţia aplicabilă

1. Ordinul nr.1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in
cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale.
2. Ordinul nr.1117/2170/17.08.2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor
eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea
resurselor umane 2007-2013".
3. Instructiunile si deciziile emise de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in special cele referitoare la achizitiile derulate in cadrul
proiectelor si subcontractarea serviciilor.
4. Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date.

FORMULARE
FORMULARUL NR.1

OFERTANTUL
............................
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul Beneficiarului
nr. ........../..........

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre .......................................................
(denumirea Beneficiarului si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei de participare din (ziua/luna/anul),
(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

noi

......................................,

- coletul sigilat si marcat in mod vizibil, in original:
a) documentele de calificare
b) oferta tehnica
c) oferta financiara
Data completarii ...............
0

Cu stima,
Ofertant,
......................
(semnatura autorizata

FORMULARUL NR.2

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
in conformitate cu art. 14 si 15 din OUG nr 66/2011

Subsemnatul …………………..………. in calitate de reprezentant al ofertantului
…………………………………… declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice urmatoarele:
1.
La data desfasurarii procedurii de achizitie
(denumirea procedurii)
nu ne aflam in
situatii de natura sa determine aparitia unui conflict de interese, respectiv:
- nu exista legaturi intre structurile actionariatului Beneficiarului si ofertant
- nu exista legaturi intre personalul Beneficiarului si ofertant
- nu detinem pachetul majoritar de actiuni in alte firme care participa la prezenta procedura de achizitie.
2.
Totodata, ne obligam daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii
de achizitie, asa cum este ea definita in art. 14 si 15 din OUG 66/2011, sa notificam in scris, de indata,
entitatea care a organizat aceasta procedura pentru a lua masurile cuvenite pentru inlaturarea situatiei
respective.

Data:
Semnatura autorizata
Persoane implicate in atribuirea contractului:
Marilena Nastasoiu – Presedinte AEDU
Liviu-Alexandru Bulgarescu – Vicepresedinte AEDU Expert Interregional MIPM
Luminita Lazar – Manager de Proiect
Ana-Maria Cazacu – Expert Implementare Tehnica
Andrei Nastasoiu – Asistent Responsabil Financiar
Silvia Maria Dumitrean – Consilier Juridic
Cristian Bulgarescu – Expert Achizitii

FORMULARUL NR.3

DECLARATIE PRIVIND ACCEPTAREA TERMENULUI DE PLATA

Subsemnatul …………………..………. in calitate de reprezentant legal al ofertantului
……………………………………,

ofertant

in

cadrul

achizitiei

, declar ca inteleg si accept in mod expres faptul ca, daca societatea pe care o reprezint va fi declarata
castigatoare, plata facturilor se va efectua in termen de maxim 50 de zile de la data emiterii acestora, dupa
semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor.

Data :

Semnatura reprezentant legal

FORMULARUL NR.4

FISA DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Cod unic de înregistrare:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon/fax:
5. E-mail:
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul comerţului:
7. Cont Trezorerie/Banca:
8. Obiectul de activitate principal:

9. Obiectele de activitate secundare autorizate:
10. Birourile filialelor/ sucursalelor locale/punctelor de lucru, dacă este cazul:
11. Piaţa principala a afacerilor:

Data ………
Operator economic: ……………………………...
Reprezentant/Reprezentanţi

legali:

………………………

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
nr. ..........
MODEL ORIENTATIV
Preambul

Având în vedere prevederile contractului de finanțare POSDRU/135/5.2./S/134154 a
proiectului „ RURAL EU-RO COMP - Competenţe şi Antreprenoriat la Standarde Europene in
mediul rural ”, în temeiul prevederilor OMFE nr.1120/2013 privind aprobarea Procedurii
simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente
structurale, obiectivul ”Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele
financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, s-a
încheiat prezentul contract de prestare de servicii prin procedura simplificată, între

CAP. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană, cu sediul în Câmpulung, Str. Mihai
Eminescu, nr.2, tel/fax 0372.87.61.27, cod fiscal 25744600, având contul nr.
RON, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin d-nul. Liviu Alexandru Bulgărescu,
vicepreședinte, în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte,
şi
1.2 ....................... SRL, adresa sediului .............., str......................... nr. ............., et. ...., ap.
....., sector/judet ................................. număr de înmatriculare J..../................., cod fiscal
RO................, cont nr. RO............................................. deschis la ...................... – Sucursala
................., reprezentat prin .........................., având funcția de ...................., in calitate de
PRESTATOR
2. DEFINIŢII
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatoruluii de către beneficiar, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.
Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
e. zi- zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. INTERPRETARE
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se
specifică în mod diferit.
4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de “ .................................” in cadrul proiectului
”................................................”, contract de finanțare POSDRU/........................., cofinanțat din
FSE prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în
perioada convenita si în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, asa cum au
fost solicitate si ofertate in cadrul procedurii de achizitie din data de ..................
4.2. Prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu
respectarea condițiilor contractuale din următoarele documente:
a) ......................................... – Anexa nr. 1
b) ......................................... – Anexa nr. 2
..................................
5. VALOAREA (PRETUL) CONTRACTULUI
5.1. Pretul pentru serviciile care fac obiectul prezentului contract este de ..................... LEI la
care se adauga TVA in valoare de ............................ lei, pret ferm si nerevizuibil pe toata
perioada derularii contractului. Pretul total cu TVA este de .............................. LEI
6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Durata prezentului contract este de ........ incepand cu data de ................
6.2. Durata acestui contract se poate modifica numai cu acordul partilor.
7. OBLIGAŢIILE PARTILOR
7.1. Obligaţiile Prestatorului
a) să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract cu profesionalism, eficienţă,
promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau
performanţele solicitate prin documentatia de atribuire şi/sau prezentate in anexele
prezentului contract;

b) prestatorul are obligaţia de a asigura resursele umane si logistice necesare pentru
serviciul prestat pe toată durată contractului;
c) prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
solicitările Beneficiarului;
d) sa realizeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, cu regulile profesiei sale, fiind singurul responsabil pentru mijloacele si
metodele folosite pentru indeplinirea obligatiilor contractuale;
e) sa presteze serviciile in conformitate cu termenul de prestare stabilit de comun acord
intre parti. Datele si termenele de prestare pot fi revizuite din motive justificate, cu
acordul partilor. Orice modificare la prezentul contract se poate face doar printr-un act
aditional separat.
f) sa analizeze impreuna cu Beneficiarul orice problema intervenita pe parcursul executarii
prezentului contract si sa ofere solutii in termen util, fara insa sa se poata depasi
termenul maxim de 24 de ore de la sesizare;
g) sa indeplineasca orice alta obligatie prevazuta in sarcina sa prin contract sau prin
anexele acestuia;
h) sa asigure serviciile, conform cerintelor din documentatia de atribuire,
7.2. Obligaţiile Beneficiarului
a) Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care acesta
le consideră necesare îndeplinirii contractului ;
b) sa efectueze plata in conformitate cu prevederile prezentului contract ;
c) sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe parcursul
derularii contractului.
8. MODALITATI DE PLATA
8.1. Emiterea de catre Prestator se va face la finalizarea prestarii serviciilor si receptia acestora
de catre Beneficiar.
Plata se va efectua de catre Beneficiarul in termen de maxim xx zile de la data primirii facturii
fiscale insotita de procesul verbal de receptie.
Factura trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente: numele si ID-ul
proiectului, numarul de contract al Beneficiarului si scadenta platii. Factura va fi insotita de
procesul verbal de receptie a serviciilor, semnat de parti, precum si de alte documente
materiale, justificative referitoare la indeplinirea obiectului contractului.
8.2. Beneficiarul are dreptul de a refuza plata unei facturi daca aceasta nu este insotita de toate
documentele stabilite in documentatia de atribuire sau impuse de prevederile legale in vigoare
specifice accesarii de fonduri europene, fara ca pentru aceasta Beneficiarul sa fie tinut sa
plateasca penalitati de intarziere.

9. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
9.1. În cazul în care Beneficiarul nu îşi onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o sumă
echivalenta cu 0,15 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
9.2. In cazul in care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate in cadrul prezentului contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15% din preţul contractului pentru fiecare zi
de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.3. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, caz in care prestatorul
este obligat sa plateasca daune interese in valoare de maxim 15% din valoarea contractului.
9.4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment.
10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
10.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în acest contract, partea în culpă datorează
celeilalte părţi daune-interese, conform legislatiei in vigoare si prevederilor prezentului contract.
10.2. In cazul in care prestarea necorespunzatoare a serviciilor cauzeaza prejudicii Beneficiarul,
prestatorul va suporta contravaloarea acestuia, precum si orice sanctiune care ar fi opozabila
prestatorului.
11. VERIFICARI
11.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica, prin intermediul unor reprezentanti, modul de
prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Oferta inmanata in
cadrul procedurii de achizitie din data de .......................
11.2. Verificarile vor fi efectuate prin sondaj, fara notificare prealabila, prin participarea unor
reprezentanti ai Beneficiarului la locatia/locatiile de prestare a serviciilor. Beneficiarul are
obligatia de a notifica in scris Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru
acest scop.

12. INCETAREA CONTRACTULUI
12.1. Prezentul contract înceteaza: de drept, fara notificare prealabila si fără a mai fi necesara
intervenţia unei instanţe judecătoreşti (pact comisoriu de grad IV), în cazul în care una dintre
părţi:
- este declarata în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de insolventa,
conform legislatiei in vigoare, înainte de începerea executării prezentului contract;

- işi încalcă oricare dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă
adresata cu cel putin xx zile inainte de data la care rezilierea ar produce efecte, de către
cealaltă parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea prezentului contract;
- cesioneaza drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte
părţi.
12.2. De asemenea, prezentul contract poate inceta prin ajungerea la termen, indeplinirea
obligatiilor contractuale asumate sau prin denuntare unilaterala, cu conditia notificarii in scris cu
cel putin 30 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca efectele.
12.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante.
13. FORTA MAJORA
13.1. Exceptând cazurile care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna din părţile
prezentului contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod
corespunzător, total sau parţial, a oricăreia din obligaţiile care îi incumba în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la
data încheierii contractului şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care îl
invocă.
13.2. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzator - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei
respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
13.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de
maxim 3 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile şi să le comunice în scris
celeilalte părţi, în vederea limitării consecinţelor lui.
13.4. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile
au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele
să pretindă daune-interese.
14. LITIGII
14.1 Litigiile aparute pe parcursul derularii prezentului contract se vor solutiona pe cale
amiabila, in caz contrar vor fi inaintate spre solutionare catre instantele judecatoresti teritorial
competente de la sediul beneficiarului.
15. CESIUNEA
15.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al Beneficiarului.
15.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract.

16. AMENDAMENTE
16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni de comun
acord asupra modificarii clauzelor contractului, printr-un act adiţional.
17. ALTE CLAUZE SPECIFICE CU PRIVIRE LA EXECUTAREA CONTRACTULUI ÎNCHEIAT
ÎN VEDEREA IMPLEMETĂRII UNUI PROIECT CU FINANȚARE DIN FONDUL SOCIAL
EUROPEAN
17.1. Prestatorul are obligația de a păstra toate documentele pe baza cărora a participat la
achiziția efectuată de beneficiar, precum și toate documentele aferente executării prezentului
contract până la data de 31 decembrie 2021, acest termen putând fi prelungit cu o perioadă de
3 ani în situația amânării închiderii oficiale de către Guvernul României și Comisia Europeană a
POSDRU 2007-2013.
17.2. În perioada de păstrare a documentelor prevăzută la pct. 17.1, prestatorul are obligația de
a prezenta aceste documente în situația în care sunt solicitate de beneficiar, de
AMPOSDRU/OIRPOSDRU sau de alte organisme de audit și de control de la nivel
național/european și să permită verificarea lor de către aceste instituții.
17.3. În cazul în care organismele de audit și control de la nivel național/european abilitate
identifică, în cadrul misiunilor de audit/control, situații legate de executarea defectuasa sau
neconforma, de către prestator, din motive imputabile lui, a prezentului contract care conduc la
declararea, totală sau parțială, ca neeligibilă a sumei încasate de prestator de la beneficiar,
prestatorul se obligă să restituie respectiva sumă în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea
unei notificări în acest sens din partea beneficiarului.
17.4. În executarea prezentului contract, beneficiarul și prestatorul/furnizorul se obligă să
întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau
incompatibilitate definită de legislaţia românească în vigoare, respectiv OUG nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare şi să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu
orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
18. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
18.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

19. COMUNICARI
19.1. (1) Comunicările dintre părţi se pot face prin telefon, telegramă, telex, fax sau email.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
20. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract a fost încheiat azi, ................., în 2 (doua) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractanta.
BENEFICIAR
Asociatia Europa Pentru Dezvoltare Umana
Vicepresedinte,
Bulgarescu Liviu Alexandru
Responsabil Fianciar
Marilena Nastasoiu
Consilier Juridic
Silvia Maria Dumitrean

PRESTATOR
...................................................
....................
..........................

