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INVITATIE DE PARTICIPARE 

 privind achizitia serviciilor referitoare la  realizarea analizei de teren la nivelul 

comunitatii Stefanesti in cadrul cererii de finantare POCU 4.1. 

CPV:71620000-0-Servicii de analiza (Rev.2) 

 

Primăria orașului Ștefănești, Jud. Botoșani, in baza HCL nr. 13 din 21.02.2016, privind întocmirea și 

depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Apelului de proiecte nr. 1 (DLI în comunitățile marginalizate 

în care există populație aparținând comunității rome), Axa prioritară 4 – Incluziune socială și 

combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9, Prioritatea de investiții 9,ii, Obiectiv specific 4.1, 

intenționează achiziționarea prin procedura de achiziție directă, în conformitate cu prevederile Legii 

achizițiilor publice, privind atribuirea contractelor de achiziție publică: 

 

Servicii de întocmire a analizei la nivelul comunității marginalizate rome pentru fundamentarea 

cererii de finanțare (activitate preliminară) COD CPV 71620000 –0 

 

Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de 

finanțare este o activitate obligatorie care se va desfășura înainte de elaborarea și depunerea 

cererii de finanțare. 

 

Analiza la nivelul comunității va presupune realizarea următoarele:  

1. Realizarea unei cercetări de teren 

Pentru realizarea acestei analize, este obligatorie organizarea unor activități de cercetare pe teren, la 

nivelul comunității.  

Scopul acestei activități este de a valida încadrarea comunității ca fiind marginalizată și de a furniza 

date concrete și relevante pentru a fundamenta analiza nevoilor și problemelor populației din 

comunitatea marginalizată a căror rezolvare se urmărește prin proiect. Colectarea datelor (mai cu 

seamă în cazul informațiilor privind piața forței de muncă) nu trebuie să se limiteze la zona de 

intervenție a proiectului, fiind indicat să se evalueze și oportunitățile din zonele învecinate. 

Activitățile de cercetare vor viza: actori locali relevanți (reprezentanți ai instituțiilor publice locale, 

lideri informali ai comunității, romi şi ne-romi), localnici (și în special persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială), reprezentanți ai mediului de afaceri local. Implicarea persoanelor din 

comunitate marginalizată romă în activitatea de analiză va putea fi dovedită cu documente anexate 

analizei. 

Colectarea datelor se va face pe baza unor instrumente de cercetare cantitativă/calitativă în măsură să 

permită calculul indicatorilor cheie din Anexa B. Fisa sintetica minimala a comunitatii. 
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Printre datele colectate trebuie sa se regaseasca in mod obligatoriu: statusul ocupațional, nivelul de 

educație și competențe, condițiile de locuire și accesul la utilități.  

 

Documentarea trebuie să fie reprezentativă la nivelul populației din zona de intervenție vizată, cu un 

număr suficient de mare de cazuri pentru a permite analiza comunității/ zonei marginalizate.  

 

2. Completarea Anexei B: Fișa sintetică minimală a comunității - care include o centralizare a 

elementelor minime cuantificabile pe baza cărora va fi dezvoltată analiza la nivel de comunitate. 

 

3. Elaborarea analizei,  care va conține cel puțin următoarele informații: 

o descrierea narativă a comunității marginalizate rome vizate de proiect prin raportare în mod 

obligatoriu la indicatorii cheie și pragurile minimale ale acestora pentru validarea 

comunităților ca fiind marginalizate, respectiv capital uman, ocuparea forţei de muncă, 

locuire. 

o identificarea și analiza grupurilor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială precum şi a 

nevoilor locale ale persoanelor care vor constitui grupul țintă vizat prin proiect, din 

perspectiva tipurilor de activităţi eligibile în cadrul acestei propuneri de proiecte (de 

exemplu: educaţie, ocupare, servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, îmbunătățirea 

condițiilor de locuit, asistență pentru reglementări acte, etc.), cu evidenţierea condiției femeii 

și a copilului în zona de intervenție, potențialul de dezvoltare a comunității marginalizate, 

inclusiv a mediului de afaceri local, profilul de resurse umane și competențe, cererea locală/ 

proximă de pe piața forței de muncă, identificarea unor soluții viabile care să urmărească 

incluziunea socială a comunității marginalizate cu populație romă, precum şi implementarea 

planurilor de acțiune pentru soluţionarea problemelor identificate.   

Datele utilizate în analiză trebuie să fie: date statistice rezultate din cercetări ştiinţifice sau date 

administrative ale entităţilor relevante (de exemplu: Institutul Național de Statistică/ Direcțiile Județene 

de Statistică, Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcțiile de Sănătate Publică, 

Serviciile Publice de Asistență Socială, Poliția Locală etc.) și/ sau date obţinute din studiul de referință 

prin activităţi de cercetare pe teren. 

Activitățile de cercetare se vor realiza cu consultarea membrilor comunităților vizate şi a autorităților 

locale, aceastea constituind baza de referință pentru identificarea priorităților şi măsurilor de intervenție 

incluse în proiect.  

 

Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 

- Detalierea serviciilor ofertate 

- Metodologia de cercetare – tehnicile de cercetare si instrumentele utilizate pentru culegerea 

datelor. 

- Analiza comunității se va face in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului. 

- Oferta financiară în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului. 
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INFORMATII GENERALE:  

Obiectivul general al proiectului: Intocmirea și depunerea unei cereri de finanțare Axa prioritară 4 – 

Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul 

specific 4.1. 

Codul CPV: 71620000-0 – Servicii de analiză 

 

Locul de implementare a proiectului: Regiunea Nord Est (Ors. Ștefănești, jud. Botoșani) 

 

Obiectul achiziției: Servicii de întocmire a analizei la nivelul comunității marginalizate rome pentru 

fundamentarea cererii de finanțare (activitate preliminară) COD CPV 71620000-0 

Sursa de finanțare: finanțare Programul Operațional Capital Uman 

Termen de finalizare a achiziției – 11.07.2016 

 

Prețul achiziției – va fi exprimat în procente în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut 

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile 

 

Modalitate de plata: Plata serviciilor prestate se va efectua in baza facturii emise după aprobarea cererii 

de finanațare a proiectului în termen de max. 60 zile calendaristice de la data inceperii implementării 

proiectului. 

 

Entitățile interesate sunt invitate sa depună oferta, până pe data de 11.07.2016 ora 10.00 la sediul 

Primăriei Ștefănești, jud. Botoșani sau prin mail: primaria@stefanesti-bt.ro 

 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Ștefănești tel. 0231564101, e-mail: 

primaria@stefanesti-bt.ro, Persoana de contact: Vesel Petru 
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