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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii”
Domeniul major de intervenţie: 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: Standarde de Participare pentru Cetatenie Activa
Cod Contract: POSDRU/17/1.1/G/31896
Beneficiar: Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala

ANUNT PUBLICITAR
Achizitie servicii de sondaje de opinie, respectiv de cercetare sociala
CPV 79320000-3 +
CPV 79315000-5
1. Obiectul contractului: „Achizitie servicii de sondaje de opinie, respectiv de cercetare
sociala”, CPV 79320000-3 + CPV 79315000-5, in cadrul proiectului “Standarde de Participare
pentru Cetatenie Activa”, POSDRU/17/1.1/G/31896 (subactivitatea A6.1, Analiza de impact asistenta tehnica in culegerea si arhivarea de date privind modul de aplicare a standardelor de
participare pentru buna guvernare in scoli).
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: PROCEDURA
COMPETITIVA in conformitate cu procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii, servicii,
servicii sau lucrari finantate din Fondul Social European si din fonduri de la bugetul de stat prin
POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiarii sau partenerii acestuia care nu sunt autoritati
contractante in conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, sau nu indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit.c 1 din acelasi act
normativ.
3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiect finantat din
fonduri structurale europene nerambursabile FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul
Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritara 1,
Domeniul major de interventie 1.1 "Standarde de Participare pentru Cetatenie Activa".
4. Informatii privind achizitia de servicii, cat si documentia pentru ofertanti se pot obtine de la
biroul Asociatiei Regionale pentru Dezvoltare Rurala în urma unei solicitări transmise prin
email la adresa office@ardr.ro sau pot fi descarcate de pe site-ul www.ardr.ro
5. Informatiile suplimentare legate de contractul de achizitie se pot obtine la numarul de telefon
0351468774 sau fax: 0351468774.
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6. Ofertele se depun la biroul achizitorului din Craiova, jud. Dolj, Str. Nicolae Iorga, nr.80, pana la
data 20.08.2012, ora 09:00.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de către achizitor,
acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
7. Specificatiile tehnice privind capacitatea ofertantului

• ofertantul trebuie sa:
a. detina competente necesare prestarii serviciului;
b. aiba inclusa in obiectul de activitate posibilitatea de derulare a unor sarcini specifice;
c. sa fi avut minimum un contract / o colaborare precedent/-a in domeniul serviciilor de
asistenta-consultanta specifice obiectului contractului.
8. Specificatii tehnice, descriere proiect si context aplicare servicii:

Proiectul îşi propune dezvoltarea şi testarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă ca
metodologie în vederea evaluării şi promovării cetăţeniei active în rândul tinerilor în procesul de
educaţie, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor a 20 de Grupuri de acţiune locală, în total 80 de
membri ai grupului ţintă (cadre didactice, consilieri locali şi părinţi din Consiliile de Administraţie,
precum şi elevi) din 20 de unităţi de invăţământ, repartizate câte 4 pe fiecare judeţ din regiunea
Oltenia.
Proiectul face parte din domeniul de intervenţie 1.1, “Promovarea in procesul de educatie a
spiritului antreprenorial si a cetateniei active” în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane si propune introducerea pentru prima data in Romania a unei
metodologii de evaluare a gradului de participare activa a tinerilor prin prisma actiunilor si
activitatilor intreprinse de institutiile de invatamant in scopul incurajarii si promovarii cetateniei
active in randul tinerilor, prin procesul de educatie, precum si in scopul obtinerii unei bune guvernari
in scoala prin participarea elevilor la procesele de luare a deciziilor în şcoală.
Standardul de participare reprezintă o metodologie de evaluare a gradului si modului in care scolile
promoveaza cetatenia activa in randul tinerilor precum si gradul pe participare activa a tinerilor.
Evaluarea se va face prin analiza situatiei de fapt (documente, practici, perceptii etc.) in conformitate
cu un set de criterii ce trebuie indeplinite de scolile care organizeaza atat activitati educationale
pentru promovarea cetateniei active, cat si actiuni directe indreptate in folosul tinerilor si cu
implicarea directa a acestora (implicarea in structuri participative, voluntariatul, asociativitatea,
participare culturala la educatie).
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Cerinte tehnice principale si responsabilitati/servicii de prestat in cadrul activitatilor :

Culegere date si analiza de impact - Subactivitate A6.1
Din cadrul unitatilor de invatamant vor fi culese si arhivate date privind modul de participare a
elevilor la luarea deciziilor in vederea obtinerii unei bune guvernari in scoala. Activitatea se va
concretiza intr-un raport ce va servi ca instrument pentru realizarea analizei de impact in urma
aplicarii standardelor de participare pentru cetatenie activa.

Reprezentant legal in proiect,
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