
  
 

  

Direcția generală programe și proiecte  
Nr. ____________/2022 
 

 
Necesități minime obligatorii 

pentru achiziția serviciilor de formare, necesare derulării proiectului internațional "Danube 
REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development" (Dream Road) din 

cadrul Programului Transnațional Dunărea 
 
 

I. INTRODUCERE 
Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 
 
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE  
Obiectul achiziției îl constituie asigurarea serviciilor de formare în cadrul proiectului 
internațional "Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA 
Development" (Dream Road) din cadrul Programului Transnațional Dunărea.  
Participarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la proiectul internațional 
"Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development" (Dream 
Road) din cadrul Programului Transnațional Dunărea a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Harghita nr. 179/2020. 
Obiectivul principal al proiectului Dream Road este dezvoltarea capacității organismelor 
publice pentru a face față mai bine problemelor romilor prin inovație și dialog, oferind 
reprezentanților comunității cunoștințe pentru a obține impact de durată. 
 
III. SPECIFICAȚII TEHNICE 
Servicii de formare - 80500000-9  
Prestarea serviciilor de formare:  

Nr. 
crt 

Denumire curs Zile Persoană 

1 TIP 1 - Dezvoltarea competențelor ai autorităților publice și ai 
reprezentaților politici 

3 15 

2 TIP 2 - Dezvoltarea competențelor instituțiilor publice și actorilor 
locali relevanți pentru îmbunătățirea comunicării 

3 15 

3 Facilitator training - Dezvoltarea competențelor digitale a 
persoanelor provenite din comunități defavorizate de etnie romă 

1 30 
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1. Sesiunea de formare “TIP 1 - Dezvoltarea competențelor ai autorităților publice și ai 
reprezentaților politici” - Competence development training module TYPE 1 for public 
authorities and policy makers (D.T3.2.3) 

Sesiunea de formare “TIP 1 - Dezvoltarea competențelor ai autorităților publice și ai 
reprezentaților politici” se va concentra pe îmbunătățirea competențelor de facilitare a 
procesului de incluziune și participare activă a romilor în domeniul politicilor publice. 
Totodată este un obiectiv primordial încurajarea unui dialog bilateral orientat spre progres 
și generarea soluțiilor inovatoare referitoare la soluționarea problemelor etnice ivite. Prin 
acest training dorim să contribuim la îmbunătățirea exercițiului de cooperare a 
administrației publice cu romi la nivel național, regional și local și la dezvoltarea unui mediu 
propice care să încurajeze căutarea răspunsurilor și a exemplelor prompte în abordarea 
provocărilor sociale.  
Modulul de formare este destinat autorităților publice, actorilor politici și altor organisme 
publice din județul Harghita. Printre obiectivele principale este ca reprezentanții 
autorităților locale să câștige perspectiva necesară pentru progres - adică dialogul în 
rezolvarea problemelor, nu aplicarea soluțiilor propuse asupra cetățenilor.  
Sesiunea de formare trebuie să se desfășoară în cadrul unui modul de 3 zile cu participarea 
unui număr de 15 persoane provenite de pe teritoriul județului Harghita. 
Toate cheltuielile sesiunii de formare trebuie acoperite de prestator. 
Valoarea estimată: 32.700,00 lei fără TVA 
Perioada de desfășurare: 19-21 octombrie 2022 
Locul de desfășurare: județul Harghita 
 
2. Sesiunea de formare „TIP 2 - Dezvoltarea competențelor instituțiilor publice și 

actorilor locali relevanți pentru îmbunătățirea comunicării” - Competence 
development training module TYPE 2 for public institutions and relevant stakeholders 
for improved communication (D.T3.3.1) 

Modulul de formare „TIP 2 - Dezvoltarea competențelor instituțiilor publice și actorilor 
locali relevanți pentru îmbunătățirea comunicării” are la bază dezvoltarea competențelor 
de comunicare a instituțiilor în legătură cu comunitatea romă. Acest modul are la bază 
recunoștința faptului că politicile și deciziile referitoare la viața comunităților rome sunt 
luate fără intervenția sau consultarea comunității rome.  
Din această cauză acest modul trebuie desfășurată în ton practic și este destinat angajaților 
publici și altor actori care lucrează cu comunitatea de romi.  
Scopul formării este de a îmbunătății stilul de comunicare între furnizori de servicii și 
comunitatea de romi. Un accent deosebit trebuie acordat asistenței pentru a se asigura că 
comunitatea de romi dezvoltă abilități în ceea ce privește alfabetizarea funcțională. 



  
 

  

Sesiunea de formare trebuie să se desfășoară în cadrul unui modul de 3 zile cu participarea 
unui număr de 15 persoane provenite de pe teritoriul județului Harghita. 
Toate cheltuielile sesiunii de formare trebuie acoperite de prestator 
Valoarea estimată: 33.000,00 lei fără TVA 
Perioada de desfășurare: 19-21 octombrie 2022 
Locul de desfășurare: județul Harghita 

 
3. Sesiunea de formare - Dezvoltarea competențelor digitale a persoanelor provenite din 

comunități defavorizate de etnie romă - DREAM ROAD facilitator training (D.T2.4.2) 
Țelul primordial al proiectului este dezvoltarea competențelor digitale a persoanelor 
provenite din comunități defavorizate de etnie romă. Acest lucru se va desfășura în 
laboratoare de învățământ (Learning LAB) cu contribuția facilitatorilor voluntari. Pentru 
pregătirea facilitatorilor pentru această sarcină, va fi organizată o instruire (facilitator 
training) de o zi, în cadrul unui atelier de lucru.  
În cadrul acestuia facilitatorii DREAM ROAD vor fi informați și pregătiți cu privire la 
următoarele:  

 informații referitoare la proiect, obiectivele acestuia, activități și rezultate 
preconizate 

 abordări pentru a stimula participarea persoanelor marginalizate la activitățile 
proiectului 

 metode pedagogice de bază  

 dezvoltarea competențelor și abilităților digitale necesare  

 tehnici și soluții de rezolvare a problemelor și a conflictelor.  
La sesiunea de formare vor participa 30 persoane, provenite din județul Harghita.  
Toate cheltuielile sesiunii de formare trebuie acoperite de prestator 
Valoarea estimată: 18.300,00 lei fără TVA 

Perioada de desfășurare: 01 – 11 noiembrie 2022. 
Locul de desfășurare: județul Harghita. 
 
IV. VALOAREA ESTIMATĂ  
Valoarea estimată a achiziției este de 84.000,00 lei fără TVA.  
 

V. ALTE OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚI  

Ofertantul va elabora propunerea financiară și tehnică astfel încât aceasta să furnizeze 
toate informaţiile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului. În oferta technică și de 
preț vor fi incluse toate costurile în legătură cu prestarea serviciilor. 
Prestarea serviciilor se va face pe bază de contract. 



  
 

  

Prestatorul are obligaţia de a asigura prestarea serviciilor solicitate conform prevederilor 
prezentelor necesități minim obligatorii.   
Toate serviciile prevăzute în prezentul ”Necesități minime obligatorii” trebuie să fie 
acoperite, în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă. 
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica efectuarea corectă a prestării serviciilor oricând 
în timpul realizării.  
Consiliul Județean Harghita va furniza Prestatorului toate datele și caracteristicile necesare 
prestării serviciilor. 
 
VI. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 
 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară, respectiv Declarația 

privind conflictul de interese; 
 Oferta se va redacta în limba română; 
 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 

depunere. 
 

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate produsele solicitate, îndeplinește toate cerințele 
solicitate prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 
 
 
 
Director general            Manager proiect Dream Road       Întocmit 
   Zonda Erika            András Lóránd    Salamon Andrea 

Responsabil achiziții  
publice Dream Road 
 
 

Miercurea Ciuc, 16.09.2022 
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