
ROMANIA 
JUDETUL CLUJ 
CONSILIUL JUDETEAN 

CAIET DE SARCINI 
privind atribuirea contractului 

"Servicii pentru dezvoltarea cuno$tintelor $i abilitiitilor grupului tinta", 
fn cadrul proiectului 

"Calitate, competenfa, performanta in Consiliul ]udetean Cluj" 

1. Denumirea contractului 

"Servicii pentru dezvo/tarea cuno~tintelor ~i abilitiitilor grupului fintii" 

2. Beneficiar 

Unitatea Administrativ Teritoriala Judeiul Cluj, prin Consiliul Judeiean Cluj 
sediu:Calea Doroban~ilor, nr.106, CP.400609, Cluj-Napoca 
Contact: Rodica GOGONEA - Manager proiect 
Telefon: 0372-640055 

Fax: 0372-640085 

3. lnformatii generale 

Proiectul "Calitate, competenfii, performan,tii fn Consiliul judetean Cluj" a fast depus ~i admis 

spre finan~are prin Programul Operational Capacitate Administrativa POCA 2014-2020, In 
conformitate cu Planul de acfiuni pentru implementarea etapizatii a managementului calitiitii fn 
autoritiiti ~i institutii pub/ice 2016-2020, aprobat de Comitetul na!ional pentru coordonarea 

implementarii Strategiei pentru consolidarea administra!iei publice 2014 - 2020 (CNCISCAP), 

care prevede Obiectivul specific 1.2.: ,,Implementarea de sisteme unitare de management al 

calita!ii aplicabile administra!iei publice, standardul ISO 9001 ~i instrumentul CAF, inclusiv 

formarea/instruirea specifica pentru implementarea sistemului/instrumentului de 
management al calita!ii". 

Obiectivul general al proiectului II reprezinta implementarea unui sistem de management al 

calitaiii (ISO) care sa genereze performania la nivelul Unitaiii Administrativ-Teritoriale JudeiuI 

Cluj, In relatia cu cetateanul. Astfel, prin obiectivul stabilit, proiectul se lncadreaza In Axa 
prioritara 2, Obiectivul specific 2.1 al POCA, In sensul In care pune In centru cetateanul ~i 

interesele acestuia In relaiia cu administraiia publica, In termeni de calitate. Implementarea ISO 
la nivelul UAT Judetul Cluj, ca ~i standard de calitate comun, determina alinierea, alaturi de alte 
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administratii publice locale, la SCAP, respectiv la obiectivul Il.6.2 care urmare~te cre~terea 
gradului de utilizare a sistemelor ~i instrumentelor de management al calitatii In administratia 
publica. 
Prin implementarea proiectului se dore~te dezvoltarea noului sistem de calitate ISO 9001:2015 

la nivelul tuturor structurilor din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Cluj, inclusiv 
dezvoltarea abilitatilor personalului din cadrul Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Cluj 
In domeniile auditor calitate ~i control managerial intern. 
Prezentul caiet de sarcini a fost lntocmit In concordanta cu obiectivele Consiliului Judetean Cluj 

privind dezvoltarea ~i implementarea sistemului de management al calitatii (SMC) ~i obtinerea 
certificarii ca cerintele SR EN ISO 9001:2015 sunt lndeplinite. 

LEGISLATIA APLICABILA: 

.... HG 1723/2004 privind aprobarea Programului de miisuri pentru combaterea birocratiei 
fn activitatea de relatii cu publicul, (Anexa 1, cap. A pct. Ill, alin a)), potrivit careia 
autoritatile administratiei publice centrale ~i locale sunt responsabile pentru: 
,,implementarea sistemului de management al calitiifii, respectiv al procesului de 
certificare a calitiifii serviciilor - ISO 9001, pentru serviciile ciitre cetiifeni" 

.... Hotiirarea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea 
administratiei pub/ice 2014 - 2020 $i constituirea Comitetului national pentru 
coordonarea implementiirii Strategiei pentru consolidarea administrapei pub/ice 2014 -
2020; 

.... Planul de actiuni pentru implementarea etapizatii a managementului calitiitii fn 
autoritiiti $i institutii pub/ice 2016-2020, aprobat de Comitetul na,tional pentru 
coordonarea implementiirii Strategiei pentru consolidarea administratiei pub/ice 2014 -
2020 (CNCISCAP) fn data de 16.03.2016 - http:/jpoca.ro!cadru-strategic/strategii

nationalel" 
.... Ghidul so!icitantului pentru Programul operational capacitate administrativii (POCA), 

Cererea de proiecte CP4/2017 -Sprijinirea autoritiitilor $i institutiilor pub/ice locale, atat 
din regiunile mai dezvoltate, cat $i din regiunile mai putin dezvoltate, sii introducii 
managementul calitiitii fn concordantii cu Planul de actiuni pentru implementarea 
etapizatii a managementului calitiitii fn autoritiiti $i institutii pub/ice 2016-2020; 
Obiectivul Specific 2.1: lntroducerea de sisteme $i standarde comune fn administratia 
publicii localii ce optimizeazii procesele orientate ciitre beneftciari fn concordantii cu 
SCAP; 

.... Hotiirarea Consiliul judetean Cluj nr. 23 din 28 februarie 2017 privind aprobarea 
Proiectului ,,Calitate, Competentii, Performantii fn Consiliul judetean Cluj (CCP)" $i a 

cheltuielilor legate de proiect, fn baza ciireia a fost depus $i ad mis spre ftnantare prin PO 
CA 2014-2020 proiectul pentru mentinerea $i dezvoltarea managementului calitiitii la 

nivelul tuturor directiilor $i domeniilor de actiune din cadrul Consiliului judetean Cluj: 
Contractul de ftnantare nr: 72/12.03.2018 

.... Standardul european EN ISO 9001:2015 publicat fn 30 septembrie - standard roman 
fnlocuie$te SR EN ISO 9001:2008; 

.... legea 98/2016 privind achizitiile pub/ice; 

.... HG nr. 395/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publicii/acordului-cadru din legeanr. 98/2016 privind achizitiile pub/ice. 
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4. Servicii ce urmeaza a fi furnizate 

Obiectul contractului consta In furnizarea de formare profesionalii autorizatii pentru 40 de 
functionari publici din aparatul de specialitate al UA T judetul Cluj fn domeniile auditor fn 
domeniul calitiitii $i control managerial intern, urmand a se organiza: 

- Curs de auditor In domeniul calitatii; 

- Curs de control managerial intern; 

in vederea realizarii acestei activitati, Prestatorul va asigura furnizarea serviciilor de formare 
~i certificare A.N.C. pentru ocupatiile ,,auditorin domeniul calitatii", cod COR 214130 ~i ,,auditor 
intern In sectorul public", cod COR 241306. 
Prestatorul va asigura urmatoarele: 

Elaborarea curriculei ~i a manualelor suport pentru sesiunile de instruire; 
Asigurarea formatorilor pentru sesiunile de instruire; 
Formarea participantilor la sesiunile de instruire; 
Acordarea, In urma evaluarii participantilor a certificatelor ANC pentru ocupatiile 
,,auditorin domeniul calitatii", cod COR 214130 ~i ,,auditor intern In sectorul public", cod 

COR 241306. 

4.1. Cursul de auditor in domeniul calita!ii va fi sustinut, pentru cele 13 persoane propuse 
In grupul tinta ~i nominalizate prin Dispozitia Pre~edintelui UAT Judetul Cluj. 
Scopul cursului este de a furniza cuno~tintele ~i abilitatile necesare pentru planificarea, 
realizarea, raportarea ~i verificarea auditurilor calitatii, ghidand fiecare participant pas cu pas 
de la teoria auditului la punerea In practica a acestuia. 
Conform standardului ocupational, avizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, cursul va 
fi structurat pe urmatoarele module: 

1. abordarea strategica a calitatii; 
2. managementul calitatii ~i principiile auditului; 
3. planificarea - desra~urarea - controlul - actiune (POCA) In procesul de audit; 
4. managementul riscului in domeniul calitatii; 
5. comunicarea In audit; 

6. deprinderi analitice in auditul calitatii; 
7. dezvoltarea abilitatilor §i competentelor practice de auditor; 

8. trasabilitatea activitiatii auditorului. 

Pe langa Cursul de auditor In domeniul calitatii, furnizorul de formare profesionala va avea 
obligatia predarii ~i a doua module, respectiv: Egalitate de ~anse ~i Dezvoltare durabila. 
Modulul de Egalitate de $anse trebuie sa trateze, minim urmatoarele aspecte: 

principiile specifice domeniului 

egalitatea de ~anse la nivel mondial, european ~i national transpusa 1n institutii §i 
legislatie 
definitii ale notiunilor specifice 
strategii europene ~i nationale in domeniu 
studii de caz. 
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Modulul de Dezvoltare durabilii trebuie sa trateze, minim urmatoarele aspecte: 

istoric ~i definitii 
conceptul dezvoltat la nivel european ~i national 
strategii 
studii de caz. 

4.2. Cursul de control managerial intern va fi sustinut pentru cele 27 persoane propuse In 
grupul tinta ~i nominalizate prin Dispozitia Pre~edintelui UAT Judetul Cluj, structurate In 2 
grupe, de 13, respectiv 14 persoane. 
Scopul cursului consta In abordarea unor modalitati practice de implementare a sistemului de 

control intern managerial In cadrul institutiilor publice In concordanta cu Ordinul 
Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 ~i cu legislatia specifica incidenta In cauza. 
Cursul trebuie sa ofere toate instrumentele practice necesare In implementarea SCIM, o 
etapizare cronologica a implementarii, exemple concrete de documente necesare In cadrul 
auditurilor interne si externe. 
Cursul va include minim urmatoarele module: 

1. management privind controlul intern; 
2. bazele conceptuale ale controlului; 
3. organizarea controlului intern In Romania; 
4. forme de control specifice entitatilor publice; 
5. managementul riscului; 
6. standardele de control managerial intern structurate dupa Ordinul Secretariatului General 

al Guvernului nr. 600/2018. 
7. proceduri operationale; 
8. monitorizarea sistemului de control managerial intern; 

Pe Janga Cursul de control managerial intern, furnizorul de formare profesionala va avea 
obligatia predarii ~i a doua module, respectiv: Egalitate de ~anse ~i Dezvoltare durabila. 
Modulul de Egalitate de $anse trebuie sa trateze, minim urmatoarele aspecte: 

principiile specifice domeniului 

egalitatea de ~anse la nivel mondial, european ~i national transpusa In institutii ~ i 

legislatie 

definitii ale notiunilor specifice 
strategii europene ~i nationale in domeniu 
studii de caz. 

Modulul de Dezvoltare durabilii trebuie sa trateze, minim urmatoarele aspecte: 

istoric ~i definitii 
conceptul dezvoltat la nivel european ~i national 
strategii 
studii de caz. 

Cursurile var fi de specializare/perfectionare, de aproximativ 40 ore, structurate conform 

cerintelor privind formarea profesionala a adultilor, cerinte ce impun o tehnica de lnvatare 
bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai justa lntelegere ~ i aplicare a informatiilor 

teoretice. 
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Astfel, cursurile vor imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica ~i partea 
practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce Ii se ofera 
in partea teoretica a cursului. 
Din punct de vedere al metodologiei de desfci§urare al cursurilor mai sus mentionate, ele se var 

desfa~ura dupa structura: 

PARTE DE TEORIE ~i PARTE DE PRACTICA - respectandu-se propoftia impusa de 

legislatie, 1/3 teorie ~i 2/3 practica; 
cursurile se var desfci§ura in limba romana dupa cele mai moderne metode (proiectie 
asistata de calculator), programe, know-how §i manuale, cu o logistica §i mediu adecvat; 
furnizorul de servicii va inainta autoritatii contractante un Raport de activitate in 
termen de 5 zile de la finalizarea cursurilor; 
var fi respectate orice alte conditii impuse de actele normative care reglementeaza 
organizarea cursurilor de formare profesionala continua a adultilor. 

Certificatele de calificare eliberate trebuie sii fie autorizate de Autoritatea Nationalii 
pentru Calificiiri (ANC). 

Beneficiarul va pune la dispozitia furnizorului de formare sala in care se var desfci§ura cursurile 
§i materiale promotionale inscriptionate cu elementele obligatorii de identitate vizuala 
prevazute in Manualul de identitate vizuala POCA 2014-2020. 
Prestatorul va asigura participantilor cursurilor ~i servicii de coffee-break (apa plata ~i 

mineraJa imbuteliate in sticle de 0,5 I, cafea, ceai cald (ceai verde §i de fructe), sucuri acidulate 

din gama Coca-Cola imbuteliate in sticle de 0,5 1, sucuri naturale, fructe (pot fi: portocale, 
nectarine, banane, struguri), produse de patiserie sarata ~i duke (pot fi: mini pateuri cu branza, 
saleuri cu ca~caval, mini foietaj cu crema de ciocolata, mini croissante cu unt), aperitive reci 
(pot fi: bruschete, tartine, miniquiche) ; pentru produsele de patiserie livrate se va prezenta 
certificatul de calitate si conformitate emis de unitatea furnizoare) 

5. Durata contractului 

Prezentul contract de servicii intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti §i nu va 

inceta mai devreme de data indeplinirii obligatiilor contractuale de catre ambele parti. 
Prestatorul va incepe executarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei in baza ordinului de 

prestare emis de catre autoritatea contractanta ~i produce efecte pana la receptia rara 
obieqiuni a serviciilor. 
Conform Contractului de finantare nr. 72 / 12.03.2018 ~i anexele acestuia, Cursul de auditor in 
domeniul calitatii se va desra~ura in perioada februarie - martie 2019, iar Cursul de control 

managerial intern se va desra~ura in perioada martie - aprilie 2019, autoritatea contractanta 
avand obligatia de a notifica prestatorului eventuale modificari ale calendarului de desra~urare 
a celor doua cursuri in termen de 10 zile de la momentul la care a survenit modificarea. 

Cursurile se vor desfasura la sediul Consiliului Judetean Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 106, CP 
400609, Cluj-Napoca. 
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6. Cerinte de calificare 

Experienta ofertantului in furnizarea de formare profesionala: dovedita prin 
minim 3 (trei) contracte finalizate cu proces verbal de receptie sau recomandare in 
ultimii 3 ani (2015-2018) ~i prin autorizatia eliberata de ANC pentru cursurile auditor 
in domeniul calitatii ~i control managerial intern. 
Experienta formatorilor (lectorilor): 

- Pentru cursul de auditor in domeniul calita!ii - minim 1 expert formator care 
trebuie sa faca dovada faptului ca In ultimii 3 ani a sustinut minim 3 cursuri de 
auditor In domeniul calitatii; 

- Pentru cursul de control managerial intern - minim 2 experti formatori care 
trebuie sa faca dovada faptului ca In ultimii 3 ani au sustinut, fiecare, minim 3 cursuri 
In control managerial intern; 

Pentru persoanele nominalizate mai sus, ofertantul va prezenta urmatoarele documente: 
• CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionala 
• contract de munca/contract de colaborare/angajament de participare semnat de 

persoana nominalizata, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului 
• diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamant 

recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tari 
• atestate relevante; 
• recomandarijprocese-verbale de receptie/contracte de munca/decizii de numire sau 

alte documente relevante prin care sa se faca dovada experientei. 
In cazul lnlocuirii unor persoane din cele mai sus nominalizate, acestea vor fi supuse aprobarii 
Autoritatii Contractante. 

7. Prezentarea ofertei 

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel !neat sa rezulte ca sunt lndeplinite in totalitate 
ceriniele aferente Caietului de sarcini. 
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor 
cerinieior/obligariilor prevazute In Caietul de sarcini. 
In cazul In care valoarea ofertata depa~e~te valoarea estimata prevazuta In bugetul proiectului, 
oferta va fi declarata inacceptabila ~i, ca urmare, respinsa. 
Neindeplinirea de catre oricare dintre ofertanti a uneia sau mai multor cerinte, determina 
respingerea ofertei ca fiind neconforma. 
Oferta va cuprinde obligatoriu oferta tehnica ~i oferta financiara. 

8. Factori de evaluare ai ofertei 

Evaluarea ofertelor se va face prin aplicarea criteriului calitate - pret, du pa cum urmeaza: 

1. Factorul de evaluare nr. 1 = pretul ofertei = 40% - 40 de puncte 
Punctajul pentru factorul de evaluare pretul ofertei (Pnl) se acorda astfel: 

- pentru oferta cu pretul eel mai scazut se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv 40 
puncte; 
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- pentru alt pret (n) decat pretul eel mai scazut, punctajul (Pnl) se va calcula dupa 
urmatorul algoritm: 

Pnl = pret minim ofertat / pret (n) x 40 

Preturile care se com para in vederea acordarii punctajului sunt preturile totale ofertate pentru 
prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, rara TV A 

2. Factorul de evaluare nr. 2 = experientii similarii = 60% - 60 de puncte 

Prin experienta similara se intelege: contract de servicii sau proces verbal de receptie sau orice 
alt document justificativ din care sa reiasa experienta ofertantului in furnizarea de formare 
profesiona!a in cursurile mai sus mentionate, respectiv curs de auditor in domeniul calitatii ~i 
curs de control managerial intern. 

Punctajul pentru factorul de evaluare experienta similara (Pn2) se acorda astfel: 

Pentru 3 contracte - se acorda 0 puncte, se respecta cerinta minima din caietul de sarcini 
Pentru 4 contracte - se acorda 50 de puncte 
Pentru 5 contracte sau mai multe - se acorda 60 de puncte 

9. Modalitatea de platii: 
Plata serviciilor se va face in lei, prin ordin de plata, In baza facturii fiscalc $i a procesului verbal 
de receptie a serviciilor, in maxim 30 zile de la receptie. 

10.Conditii contractuale: 
Prestatorul va aloca personalul corespunzator (din punctul de vedere al expertizei $i al alocarii 
timpului), precum ~i echipamentele necesare in vederea finalizarii eficiente a tuturor 
activitatilor solicitate pentru atingerea obiectivelor Contractului. 

$ef Serviciu: 
Diana COMAN 

Manager proiect: 
Rodica GOGONEA ' 

Asistent proiect: 
Andra MOLDOVAN 

Expert lmplementare: 
Raluca BiRJAC 

Expert lmplementare: _S\ 
Cosmina IRIMIES ~ 

' · ~ 
Expert Implementare: ~__h,~ 

Lavinia BOTEZAN ~·---
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