
 
 
Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat prin 

Granturile SEE SI Norvegiene 2014-2021 

Titlu Proiect: “ AdaptJust- Justitie accesibila pentru persoane cu dizabilitati” 

Contract: 1/28.10.2021/SEE 

Beneficiar: Fundatia „Centrul de Resurse Juridice” 

Cod PN5012 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

Servicii de formare de formatori (TOT) în cadrul proiectului  

„AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități”  

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 

tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse 

vor fi considerate ca fiind minimale. 

 

În acest sens, orice ofertă prezentată, care conține elemente suplimentare față de cele solicitate 

prin Caietul de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică 

presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. 

Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi 

respinse.  
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1. Informații generale 

 

Autoritatea contractantă: Parteneriatul Centrul de Resurse Juridice și Ministerul Public 

 

Sursa de finanțare: Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” 

finantat prin Granturile SEE SI Norvegiene 2014-2021 

Achiziția serviciilor de formare de formatori se realizează în cadrul proiectului ”AdaptJust – 

Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități”, derulat în parteneriat de Centrul de Resurse 

Juridice și Ministerul Public și finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin 

Programul de Dezvoltare locală. 

 

Proiectul are ca scop îmbunătățirea implementării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor 

Omului și a Deciziilor Comitetului de Miniştri al  Consiliului Europei în materia drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale private de libertate.  

CONTEXT: În prezent, în România, există aproximativ 17.500 de persoane instituționalizate 

cu dizabilități, iar conform statisticilor[1], 56.6% dintre acestea au o dizabilitate mintală. 

Inițiativa proiectului a apărut în contextul în care, conform statisticilor, persoanele cu 

dizabilități au acces mai redus la sistemul de justiție față de cele fără dizabilități atunci când au 

nevoie să sesizeze o încălcare a drepturilor. Studiul naţional citat anterior arată că doar 

40%  dintre persoanele cu dizabilități reușesc să parcurgă etapele care țin de depunerea unei 

plângeri și doar 15% contestă decizia unei instanţe (față de 29% persoane fără dizabilități).  

Asigurarea accesului la justiție este cu atât mai importantă cu cât persoanele cu dizabilități, în 

special cele cu dizabilități intelectuale și psihosociale plasate în instituţii medicale şi sociale, 

sunt în mod disproporționat expuse violenței și neglijării. Prevalenţa violenței împotriva 

persoanelor cu dizabilități este de 1,5 ori mai mare decât împotriva persoanelor fără dizabilități 

și riscul ca persoanele cu dizabilități mintale să fie expuse violenței este de 4 ori mai mare[2]. 

Din datele colectate de CRJ a reieşit că anual mor în jur de 1500 de persoane cu dizabilităţi în 

instituţii sociale şi medicale şi că doar câteva dintre aceste decese sunt raportate pentru a fi 

investigate ca fiind decese suspecte, în contextul în care rata mortalităţii în rândul tinerilor cu 

dizabilităţi instituţionalizaţi este de 16 ori mai mare decât cea a populaţiei. 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr. 

221/2010, recunoaște acestora dreptul de a avea acces efectiv la justiție, în condiții de egalitate 

cu ceilalți, și obligă statul să implementeze măsuri de formare a actorilor implicați în domeniul 

administrării justiției. Principala problemă adresată prin proiect este accesul dificil la justiție al 

persoanelor cu dizabilități, inclusiv lipsa procedurilor adaptate gradului de dizabilitate (nu 

există, printre altele, mecanisme de plângere şi protecţie disponibile, acces la un remediu și o 

https://www.crj.ro/comunicat-de-presa-lansare-adaptjust/#_ftn1
https://www.crj.ro/comunicat-de-presa-lansare-adaptjust/#_ftn2
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cale de atac efective, nici mecanisme pentru prevenirea relelor tratamente sau protejarea 

dreptului la viață și la libertate și siguranță), aspecte reliefate într-o serie de decizii ale 

Comitetului de Miniştri, încă neimplementate integral în practică, dintre care menționăm  CRJ 

pentru V. Câmpeanu v. România ,Parascineti v. România, B. v. România (nr. 2), N v. România, 

R.D și I.M.D v. România, E.B. v. România. 

În cadrul proiectului se vor desfășura, ulterior activității de formare de formatori, 20 de cursuri 

de formare regionale cu privire la implementarea hotărârilor CEDO, recomandărilor CM și ale 

CDPD în materia prevenirii relelor tratamente, raportarea și investigarea plângerilor,  
raportarea și investigarea plângerilor persoanelor cu dizabilități intelectuale sau psihice, private de 

libertate şi elaborarea plângerilor la CtEDO, CJUE şi Comisia Europeană. 

2. Obiectul achiziției 

 

Prezenta achiziție are ca obiect Servicii de formare profesională materializată prin 

prestarea serviciilor de formare de formatori (TOT). 

Cursul se va adresa unui număr de 16 participanți, specialiști din rândul procurorilor, 

judecătorilor/ experți în drept, medici psihiatri, psihologi, asistenți sociali, experți în drepturile 

omului. 

 

Obiectivul cursului de formare de formatori este dobândirea cunoștintelor și abilităţilor 

necesare în procesul de formare profesională a adulţilor. Până la finalul cursului participanții 

își vor însuși instrumentele și tehnicile de formare în paralel cu tematica și suportul de curs ce 

va fi livrat ulterior în 20 de sesiuni de formare regionale. 

 

Curricula de curs şi design-ul trebuie să fie concepute pe modele de formare care cuprind ore 

de formare teoretică şi ore de formare practică. 

 

Cursul va fi organizat în două sesiuni a câte 5 zile fiecare. După finalizarea celor doua sesiuni 

de formare furnizorul va organiza o sesiune de examen, în format online, în vederea certificării 

competențelor participantilor.   

 

Dat fiind specificul proiectului, furnizorul de formare va prezenta în cadrul ofertei tehnice o  

propunere de metodă de instruire a participanților (teme, exerciții, jocuri de rol etc) adaptată 

pentru 6 cazuri ale României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, trimiteri la prezentările 

celor 6 spete sa găsesc în Anexa 1 la prezenta documentație.  

 

Furnizorul va furniza beneficiarului, pe lângă sesiunile de instruire, Manualul de training și 

Manualul participantului. 
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Perioade propuse pentru prestarea serviciilor: 

 

- Sesiunea I  -  14-18 martie 2022 
- Sesiunea a II-a – 4 – 8 aprilie 2022 

 

Cursurile se vor desfasura intr-o locatie care va fi pusa la dispozitie de catre beneficiar 

ulterior, în afara Municipiului București. 

3. Obligațiile prestatorului 

 

Prestatorul va întocmi şi furniza autorităţii contractante un raport de activitate, însoţit de 

lista participanţilor, semnată de aceştia. 

Prestatorul va furniza numere de telefon pentru asistenţa de urgenţă, precum şi persoana 

de contact desemnată in relaţia cu autoritatea contractantă, astfel încât să poată fi rezolvate 

situațiile neprevazute, precum si eventualele urgente ce pot aparea în perioada derularii 

contractului.  

Alocarea de personal responsabil în relaţia cu autoritatea contractantă, pentru îndeplinirea 

în bune condiţii a tuturor solicitărilor, respectiv minim 1 persoana responsabila pentru derularea 

contractului. Ofertanţii vor preciza numele, datele de contact (telefon, fax, telefon mobil, adresa 

de e-mail, etc.) pentru persoanele care vor răspunde prioritar la solicitările autorităţii 

contractante pentru informaţii, oferte şi în general, privind contul de client. Aceste detalii vor 

fi comunicate ulterior de operatorul economic desemnat câștigător. 

 

4. Informaţii privind propunerea tehnică, financiară, atribuirea contractului şi 

criteriul de atribuire 

 

Prin propunerea tehnică, ofertantul are obligația de a face dovada asumării conformității 

serviciilor care urmează a fi furnizate prin corespondență cu cerințele prevăzute în Caietul de 

sarcini. 

Prețul ofertei reprezintă valoarea totală a contractului, în lei fără TVA, determinată 

pentru serviciile și cantitățile de servicii solicitate prin prezentul caiet de sarcini.    

Atribuirea comenzii se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit, respectiv 

preţul cel mai scazut pentru serviciile prestate. 

Valoarea estimata a achizitiei avand ca obiect Servicii de formare profesionala materializata 

prin prestarea serviciilor de formare de formatori (TOT) in beneficiul proiectului “AdaptJust- 
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Justitie accesibila pentru persoane cu dizabilitati” este de 40.000,00  lei fara TVA, aferenta anului 

2022 la nivelul proiectului. 

Costurile cu transportul, cazarea si masa trainerilor vor fi suportate de catre operatorul economic. 

NOTA: Oferta va fi astfel întocmită încât să asigure acoperirea tuturor costurilor 

necesare prestării, inclusiv marja de profit care va fi inclusă în prețul de prestare ofertat.  

Propunerea tehnica va trebui sa cuprinda: 

1. Descrierea obiectivelor generale ale fiecărui modul de instruire si corespondenta 

acestora cu obiectivele solicitate; 

2. Descrierea detaliata a conţinutului de bază pentru fiecare obiectiv al fiecărui modul 

de instruire si corespondenta acestuia cu obiectivele generale; 

3. Descrierea metodelor de formare pentru conţinutul corespunzător fiecărui modul de 

instruire si a modului cum acestea contribuie la indeplinirea obiectivelor; 

4. Descrierea criteriilor de evaluare a participanţilor pentru cunoştinţele şi/sau abilităţile 

dobândite în cadrul fiecărui modul, conformitatea acestora cu obiectivele cursului 

5. Prezentarea continutului manualului participantului si al manualului de training; 

6. Relevanta indicatorilor de calitate folosiţi de furnizor pentru programul de formare 

„Formator” pentru obiectivele solicitate prin documentatia de atribuire. 

CERINTE MINIME OBLIGATORII: 

 

1. Documentul prin care furnizorul de instruire dovedeste ca este autorizat de către 

Autoritatea Naţională pentru Calificări. Furnizorul de formare profesionala trebuie sa 

fie autorizat de catre ANC pentru ocupaţia de „Formator”, cod COR 242401. 

2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel putin 30 de zile 

de la data deschiderii ofertelor, in copie legalizata sau in original sau în cazul 

organizaţiilor neguvernamentale / persoane juridice non-profit, Certificat emis de 

Registrul Persoanelor juridice de pe lângă Judecatoria în raza căreia îşi au sediul 

social, din care să rezulte că nu se află în dizolvare legală/statutară. 

- Candidatul nu este în proces de lichidare sau de declarare a falimentului. Societatea nu 

este condusă de un judecător sindic, activitatea sa nu este suspendată.  

- Candidatul nu a primit nicio condamnare în ultimii 3 ani prin hotărâre definitivă a unei 

instanţe pentru fapte refitoare la etica profesională sau pentru abateri de natură 

profesională. 

- Candidatul nu a primit nicio condamnare în ultimii 5 ani, nu a fost condamnat prin 

hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru corupţie, fraudă şi participare la 

activităţi ale unei organizaţii criminale sau pentru spălare de bani. 

3. Certificat de înregistrare fiscală. 
4. In cazul in care ofertantul are statut de unitate protejata 
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Documentul prin care furnizorul de servicii de promovare dovedeste că este unitate 

protejată (statutul de unitate protejată se probează cu document eliberat în conformitate 

cu Legea privind promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448 din 2006)  

5. In cazul in care ofertantul este persoana juridica straina 

Documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct 

de vedere profesional orice alt document conform caruia, in conformitate cu legislatia 

tarii din care provin, sa demonstreze capacitatea de a desfasura activitati de natura celor 

precizate. 

 

Experiență ca furnizor de formare de minim 10 ani 

1) Lista principalelor prestări de servicii in ultimii 5 ani. 

Pentru fiecare contract mentionat care probează experienţa similară, se vor atasa 

documente suport (copii de pe contracte) care vor conţine obligatoriu date referitoare la 

beneficiarul contractului si tipul serviciilor/activitatilor prestate, fără a fi menţionată valoarea 

contractului. 

2) Formatorii sa faca dovada experientei prin anexarea la documentatie a CV-urilor in format 

Europass. 

- minim 15 ani de experienta profesionala ca formator; 

- minim 25 de programe de formare de formatori in care a participat ca formator  

- cel putin 1 formator cu specializare in psihologie sau psihiatrie. 

 

Documente solicitate: 

-cv-urile trainerilor in format Europass, semnate. 

 

 

5. Modalități de plată 

 

Plata serviciilor prestate se efectuează prin ordin de plată, în contul prestatorului, în baza 

facturii fiscale emisă de prestator și acceptată de achizitor după încheierea procesului-verbal de 

recepție a serviciilor prestate aprobate de achizitor.  

 

Factura este însoţită de Procesul verbal de recepţie a serviciilor, listele de participanţi la 

eveniment semnate în original de către persoanele participante. Toate documentele se prezintă 

în original. 
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6. Dispoziții finale 

 

Toate cerinţele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt minimale şi obligatorii. 

Nerespectarea acestora duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă. 

 

Consultant management, 

Valentina Nicolae 
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