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 Specificatii tehnice 

pentru achizitia „realizare  ghid de redactare si promovare a politicilor locale 

din domeniul social si sanatate”  

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru 

încheierea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe 

baza cărora operatorii economici îşi elaborează oferta.   

Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerințe 

minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile 

Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea 

tehnică demonstrează îndeplinirea cerinţelor minime din Caietul de sarcini. 

 

1. Cadru general: 

 ASOCIATIA COALITIA ORGANIZATIILOR PACIENTILOR CU 

AFECTIUNI CRONICE DIN ROMANIA(C.O.P.A.C.-RO) este beneficiara unui 

Contract de Finanţare pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea politicilor 

sociale si de sanatate din judetul Iasi” in cadrul apelului Apelului cod apel: 

POCA/659/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă 

cu SCAP 

 1.1.Obiectivul general al proiectului: 

 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii organizaţiilor 

neguvernamentale din domeniul social si sanatate şi a autorităţilor locale 

partenere de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării a două noi 

politici privind in domeniul social şi sănătate. Obiectivul va fi atins prin crearea 

a două parteneriate cu autorităţilor locale de pe raza Judeţului Iaşi (Consiliul 

Judetean Iasi si Primaria Iasi), a procedurilor de dezvoltare aferente la nivel local 

în domeniul social şi cel al sănătăţii şi prin derularea unor stagii de pregătire 

finalizate cu certificare pentru reprezentanţii ONG-urilor şi autorităţilor locale 

din arealul vizat. Obiectivul enunţat contribuie la creşterea capacităţii strategice 
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şi operaţionale a ONG-urilor şi a autorităţilor locale de pe raza Judeţului Iaşi, de 

a se implica şi a dezvolta politici locale sociale şi de sănătate eficiente.  

1.2 Obiectivele specifice ale proiectului  

 1. Realizarea a două parteneriate de dezvoltare locală (PDL) pe raza Judeţului 

Iaşi, funcţionale la 6 luni după finalizarea proiectului;  

2. Creşterea nivelului de pregătire a unui număr de 52 reprezentanţi ai ONG-urilor 

sociale şi de sănătate locale şi a reprezentanţilor autorităţilor locale;  

3. Dezvoltarea unui instrument de monitorizare a politicilor din domeniul social 

şi sănătate la nivelul judeţului Iaşi;  

4. Dezvoltarea a doua politici locale in domeniul social si sanatate in judetul Iasi 

cu implicarea a 40 de reprezentanti ai autoritatilor locale (reprezentanti alesi si 

angajati), si 10 cetateni, beneficiari ai serviciilor sociale si de sănătate din judetul 

Iasi participanti la fundamentarea propunerilor de politici publice in domeniul 

social si sanatate. 

2 . Obiectul contractului  

Asigurarea serviciilor consultanta in vederea redactarii ghidului de redactare si 

promovare a politicilor locale din domeniul social si sanatate in termen de 3 luni 

de la data semnarii contractului  

3. Servicii solicitate: 

Condiții generale de prestare a serviciilor 

Ofertantul trebuie sa dovedeasca experienta relevanta in domeniul de activitate 

corespunzator obiectului contractului prin  mentionarea a minim 2 contracte de 

realizare/implemntare politica publica in domeniul sanatatii si/sau social 

Ghidul de redactare si promovare a politicilor locale din domeniul social si 

sanatate va contine cel putin urmatorii itemi: 

1. Ce sunt politicile publice 

2. Etapele realizării politicilor publice 
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3. Formularea politicilor publice 

4. Actorii procesului de elaborare al politicilor publice 

5. Adoptarea politicii publice 

6. Implementarea politicilor publice 

7. Evaluarea politicilor publice 

8. Promovarea unei politici de sănătate  

 

4. Bugetul 

Valoarea maximă pentru Asigurarea serviciilor consultanta in vederea redactarii 

ghidului de redactare si promovare a politicilor locale din domeniul social si 

sanatate  

este de 12268,00 lei fara TVA,  

5. Criteriu de selectie  

Pretul cel mai mic 

7. Menţiuni finale: 

Toate documentele realizate în cadrul proiectului “Dezvoltarea politicilor sociale 

si de sanatate din judetul Iasi” in cadrul apelului Apelului od apel: 

POCA/659/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă 

cu SCAP sunt proprietatea exclusivă a Beneficiarului şi nu pot fi utilizate de catre 

Prestator şi / sau terti șără acordul prealabil al Beneficiarului. 

 

CAIETUL DE SARCINI face parte intergranta din Documentaţia de atribuire si 

constituie ansamblul cerintelor minimale obligatorii pe baza carora se 

elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.Oferta  ce contine 

caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini va fi  

considerata neconforma si va fi respinsa.Prezentul caiet de sarcini se constituie 

ca anexa la contractul ce va fi incheiat cu Prestatorul. 

Intocmit, 
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Bogdan Cristian Marciuc 

Responsabil implementare 

 


