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Nr. 17.688/AJOFMPH/II.C.16/25.08.2016 

 

                                                                                                                           Aprob,  

                  Director Executiv 

 

                  Cristina STOICHICI 

 

 

DOCUMENTAȚIE  DE  ATRIBUIRE 

pentru achiziția de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forței de munca in vederea 

realizarii Programului special de ocupare al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca 

Prahova pe anul 2016 

 

 

 

 

Procedură desfăşurată conform prevederilor art.7 si art.111(1) din Legea 98/2016, aplicabile 

contractului de achiziție ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 

2 si a normelor procedurale interne. 
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FIŞA DE DATE A ACHIZIȚIEI 

 

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele, caietul 

de sarcini, clauzele contractuale si specificaţiile conţinute în această documentaţie de atribuire.  

Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile si documentele cerute, până la 

termenul limită de depunere a ofertelor specificat, va putea duce la descalificarea ofertei. 

Anexele si formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în 

mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume, 

prenume, semnătura) si stampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau 

instituţiile autorizate. 

Prin depunerea ofertei, operatorul economic declara ca intelege si acceptă în prealabil 

contextul, condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei 

proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii ale ofertantului. 

NOTA: Operatorul economic trebuie sa fie inregistrat obligatoriu in Sistemul electronic de 

achizitii publice (SEAP).  

Dupa stabilirea ofertantului castigator A.J.O.F.M. Prahova va efectua cu acesta achizitia in 

SEAP. 

1. INFORMAȚII GENERALE 

1.1. Autoritatea contractantă: 

 

SECTIUNEA I: ACHIZITORUL 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA PRAHOVA 

Adresa: Nicolae Iorga , Nr. 1 

Localitate: Ploiesti Cod postal: 

100537 

Tara: Romania 

Punct(e) de contact: 

In atentia d-nei Gabriela SPASICI 

Telefon: 0244571333 

E-mail: gabriela.spasici@ph.anofm.ro Fax: 0244571333 

Adresa/ele de internet : www.prahova.anofm.ro 

Adresa sediului principal al Achizitorului (URL): Ploiesti, Nicolae Iorga  Nr. 1, Judetul Prahova 

Adresa profilului cumparatorului (URL): http://www.prahova.anofm.ro 

 

1.2. Principala activitate sau activități ale autorității contractante 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau 

federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale 

ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie 

europeana 

 

Altele (precizati): Institutie publica 

□ Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

□ Sanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

▄ Protectie sociala 

□ Recreere, cultura si religie 

□ Educatie 

□ Altele (precizati): ————— 
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1.3. Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              

DA □ NU ▄ 

 

1.4. Calendarul recomandat al procedurii de atribuire 

ETAPE DATA ORA1) LOCAȚIA 

Data transmiterii spre publicare 
a anunțului/invitației de 
participare 

26.08.2016 - 

http://www.prahova.anofm.ro – Anunturi 

achizitii publice din Sectiunea „Informatii de 

interes public‖ 

 

SEAP – Anunturi publicitate 

Termen limită recomandat de 
solicitare a clarificărilor de la 
autoritatea contractantă2)  

02.09.2016 16,30 

La Registratura 

AJOFM Prahova, prin 

fax sau e-mail 

Termen limită de transmitere a  
clarificărilor de către 
autoritatea contractantă2) 

05.09.2016 16,30 

http://www.prahova.anofm.ro 

si prin fax cu confirmarea primirii, celui ce a 

solicitat clarificarea. 

Termen limită de depunere a 
ofertelor 

07.09.2016 10,00 
Registratura 

AJOFM Prahova 

Data şedinței de deschidere a 
ofertelor 3) 

07.09.2016 12,00 Sediul AJOFM PRAHOVA 

Data estimată pentru evaluarea 
ofertelor  

09.09.2016 14,00 Sediul AJOFM PRAHOVA 

Data estimată pentru finalizarea 
procedurii si informarea 
ofertanților cu privire la 
rezultatul procedurii 

09.09.2016 16,00 Fax,e-mail 

Data estimată pentru semnarea 
contractului4) 16.09.2016 - Sediul AJOFM PRAHOVA 

Data estimată de începere 
pentru prestarea serviciilor4) 

26.09.2016 - Locația stabilită 

1) Ora locală a autorității contractante 
2) Solicitările de clarificare se transmit înainte de data şi ora specificate în tabel folosind 

Formularul standard – Formularul nr. 14: 
- pe fax (nr. de fax 0244.571.333), sau 
- la registratura Autorităţii Contractante (între orele 8.30 si 16.30 de luni până joi si vineri între 

orele 8.30 si 14.00) 
- pe e-mail la adresa persoanei de contact menţionată din partea autorităţii contractante - 

gabriela.spasici@ph.anofm.ro (documente cu extensia „doc‖ sau „html‖, NU în „pdf‖) 
Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu autoritatea 

contractantă în scopul de a obține avantaje în legătură cu acest contract pe perioada procedurii 
de atribuire. 

3) Pot să participe la şedința de deschidere a ofertelor  reprezentanții împuterniciți ai 
operatorilor economici care au depus oferte pentru proiectul respectiv, alte persoane 
nominalizate de către Autoritatea Contractanta. 

4) Dată estimativă 
 

Orice ofertă primită după data si ora limita de depunere a ofertelor sau la alta adresa decât 

cea stabilita în Anunțul Publicitar/Invitația de Participare şi prezenta documentație, precum si 

cele neînsoțite de garanția de participare va fi respinsa. 
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1.5. Sursa de finanțare:  

Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit :  
 

bugetul asigurarilor pentru somaj 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 

comunitare              

   DA                NU  

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Descriere 

2.1.1. Denumire contract: 

Titlu : servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de munca in vederea realizarii 

Programului special de ocupare al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova pe 

anul 2016 

2.1.2. Descriere succintă a serviciilor  

Stimularea ocupãrii forţei de munca este adresata persoanelor în cãutarea unui loc de munca din 

grupurile vulnerabile se va realiza prin creşterea şanselor de ocupare a acestora, prin prestarea unor 

servicii specializate după cum urmează: 

 informarea şi consilierea profesionalã;  

 medierea muncii; 

 Consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea 

unei afaceri; 

2.1.3. Locația lucrării, locul de livrare sau prestare  

(a) Lucrări                              (b) Produse   (c) Servicii                      

Execuţie                              

Proiectare şi execuţie               

Realizare prin orice mijloace 

corespunzătoare cerinţelor 

specificate de  autoritate 

contractantă    

Cumpărare   

Leasing  

Închiriere   

Cumpărare în rate  

Categoria serviciului : Anexa  

 

1   2  

Principala locaţie a lucrării : 

___________________ 

Principalul loc de livrare: 

___________________ 

Principalul loc de prestare: 

Romania, jud. Prahova 

 

Cod  CPV Descriere cod CPV - serviciilor în conformitate cu Anexa  2  din L982016 

79611000-0 

79634000-7 

79610000-3 

79400000-8 

Servicii de cautare de locuri de munca 

Servicii de orientare profesionala 

Servicii de plasare de personal 

Consultanta în afaceri si în management si servicii conexe 
 

2.1.4. Procedura se finalizează prin : 

Contract de achiziție publică:    

Încheierea unui acord cadru:   □ 

2.1.4. Durata contractului de achiziție publică : 3 luni + 6 luni (perioada de monitorizare a 

impactului)  

2.1.5. Informații privind acordul cadru (dacă este cazul) 

Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 

Nr. □□□  

sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 

participanţilor al acordului cadru vizat 

 

Acordul cadru cu un singur operator           □ 

Durata acordului cadru:                                                   Durata în ani □□    sau luni          □□□ 
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Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru                           Nu este cazul      

2.1.6. Divizare pe loturi                                                                                 DA □      NU  

  2.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate                                                     DA □      NU  

 

 2.2. Cantitatea sau scopul contractului  

2.2.1. Total cantități/prestații servicii/lucrări  
Conform specificaţii tehnice: 
a) asistarea unui număr de minim 50 de persoane în căutarea unui loc de munca din grupurile 

vulnerabile prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesionalã; 

b) asistarea unui număr de minim 50 de persoane în căutarea unui loc de munca din grupurile 

vulnerabile prin acordarea serviciilor de mediere a muncii; 

c) asistarea unui număr de minim 20 de persoane în căutarea unui loc de munca din grupurile 

vulnerabile prin acordarea serviciilor de consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri; 

d) plasarea unui număr de minim 15 de persoane în căutarea unui loc de munca din grupurile 

vulnerabile prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesionalã; 

e) plasarea unui număr de minim 15 de persoane în căutarea unui loc de munca din grupurile 

vulnerabile prin acordarea serviciilor de mediere a muncii; 

f) plasarea unui număr de minim 5 de persoane în căutarea unui loc de munca din grupurile 

vulnerabile prin acordarea serviciilor de consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri (deschiderea de afaceri). 

2.2.2 Valoarea estimata a serviciilor este de 41.665 lei fara TVA 

3. CONDIȚII SPECIFICE CONTRACTULUI  

  3.1. Alte condiții particulare referitoare la contract (după 

caz) 

NU   

3.1.1. Contract rezervat              NU   

3.1.2. Altele – vezi Condiţii Specifice din Caietul de Sarcini NU   

   4. PROCEDURA  

4.1. Procedura de atribuire selectată 

Licitaţie deschisă NU   

Licitaţie restrânsă NU   

Negociere competitiva NU   

Dialog competitiv NU   

Parteneriatul pentru inovare NU   

Negociere fără publicare prealabila NU   

Concurs de solutii NU   

Procedura simplificata NU   

Procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si altor servicii specifice- 

Norme procedurale interne  
DA  

4.2. Etapa finala de licitație electronica   NU  

LEGISLATIA APLICATA  

 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile 

pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de 

implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de 

servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordinul Preşedintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova nr. 

85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau 

indemnizaţie de şomaj, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Preşedintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova nr. 

184/13.04.2016 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru profilarea persoanelor în căutarea unui 

loc de muncă înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a 

municipiului Bucureşti; 

 Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi Ministerului Educației, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a 

instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi 

orientare a carierei pe tot parcursul vieţii; 

 Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

    H.G.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acord cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

    Reglementări obligatorii în domeniile mediului, social şi al relațiilor de muncă, stabilite prin 

legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe 

parcursul executării contractului de achiziţie publică; 

 Normele procedurale interne ale Agenției Judetene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, 

din data de 04.07.2016. 

 

5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECȚIE  

ATENȚIE! 

 Formularele prevăzute în cadrul documentației de atribuire trebuie completate în mod 

corespunzător.  

 Formularele si declarațiile prevăzute trebuie semnate de către reprezentantul legal al 

ofertantului, în original, dacă nu se specifică altfel. În cazul în care acestea sunt semnate 

de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire din partea reprezentantului legal 

Formular nr.2.  

 Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menționat în clar numele întreg al 

semnatarului. 

 Certificatele trebuie semnate de persoanele sau instituțiile autorizate. 

 Toate documentele vor fi prezentate în limba română. Documentele emise în alta limbă 

decât limba română trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

 În cazul unei asocieri, documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii 

economici. 

 Toate documentele emise de autoritățile competente trebuie prezentate în original sau 

copie legalizată si trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor, în cazul în care nu se 

specifică altfel în documentația pentru ofertanți. 

 Toate documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de 

lege, vor fi emise cu maxim  60 de zile înainte de  data deschiderii ofertelor. Pentru 
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documente ce se eliberează odată pe an, în tara de origine, si depăşesc cele 60 de zile, se 

va accepta o declarație pe proprie răspundere din partea Ofertantului. 

 Atenție, nu se vor folosi prescurtări! 

 

5.1. Eligibilitare - Situația personală a candidatului/ofertantului 

Cerințe obligatorii în vederea 

calificării ofertantului 

Detalierea cerinței Documente care să susțină 

cerințele 

5.1.1 Declaraţie privind 

comiterea unor infractiuni si 

neincadrarea in prevederile 

art.164 din L98/2016 

Solicitat  

Nesolicitat  

Se va completa formularul 

conform informaţiilor 

solicitate. 

Încadrarea în situaţia 

prevăzută la art.164 din 

L98/2016 duce la excluderea 

operatorului economic . 

Operatorul economic (lider, 

asociat, subcontractor) trebuie să 

completeze Formularul nr.3 în 

original. 

 

5.1.2 Declaraţii privind plata  

taxelor si impozitelor la bugetul 

consolidat  si neîncadrarea în 

prevederile art.165 din 

L98/2016 

Solicitat  

Nesolicitat  

Operatorul economic să 

dovedească  că şi-a îndeplinit 

obligaţiile de plată a taxelor 

și impozitelor către bugetele 

locale, precum și a 

impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele 

componente ale bugetului 

general consolidat, în 

conformitate cu prevederile 

legale în vigoare în România 

sau în ţara în care este 

stabilit 

1) Certificat de atestare fiscala 

eliberat de organul de administrare 

fiscala al unităţii administrativ 

teritoriale de pe raza căreia 

societatea îşi are sediul social 

privind plata obligaţiilor la bugetul 

general consolidat pentru luna 

anterioară celei de depunere a 

ofertelor, în termen de 

valabilitate, sau echivalent original 

sau copie conform cu originalul, 

stampilata si semnata; 

2) Certificat privind plata    

impozitelor şi taxelor locale din 

care să rezulte plata obligaţiilor 

faţă de bugetul local, care să 

ateste îndeplinirea obligaţiilor faţă 

de bugetul local, în termen de 

valabilitate, sau echivalent original 

sau copie conform cu originalul, 

stampilata si semnata 

3)  

5.1.3 Declaraţie privind 

comiterea unor infractiuni si 

neincadrarea in prevedreile 

art.167 din L98/2016 

Solicitat  

Nesolicitat  

Se va completa formularul 

conform informaţiilor 

solicitate. Operatorul nu se 

afla in una din situatiile:  

insolventa,abatere 

profesionala grava,a incheiat 

acorduri cu alti operatori 

economici,declaratii 

false,etc. 

Încadrarea în situaţia 

prevăzută la art.167 din 

Operatorul economic (lider, 

asociat, subcontractor) trebuie să 

completeze Formularul nr.4 în 

original. 
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5.1. Eligibilitare - Situația personală a candidatului/ofertantului 

Cerințe obligatorii în vederea 

calificării ofertantului 

Detalierea cerinței Documente care să susțină 

cerințele 

L98/2016  duce la excluderea 

operatorului economic . 

Notă:   

Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente în condiţiile art.168 din Legea 

nr. 98/2016. 

Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art.164 şi 167 atrage excluderea 

ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.  

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit 

documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situaţiile cuprinse la art.164 şi 167, 

se acceptă prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere sau după caz, o declaraţie autentică 

dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale 

care are competenţe în acest sens.  

În cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine documentele vor fi transmise în limba în care au 

fost emise, în original, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română.  

În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv 

liderul are obligaţia depunerii formularelor aferente punctului 5.1 din Documentaţia de atribuire.  

Cerinţele formulate pentru situaţiile prevăzute la art.167 din ordonanţă nu se solicită a fi îndeplinite 

de către eventualii subcontractanţi şi/sau de către terţul/terţii susţinător/susţinători.  

În cazul depunerii unei oferte în asociere, cerinţele formulate pentru situaţiile prevăzute la art.167 

din ordonanţă vor fi demonstrate de fiecare asociat. 

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in legatura cu derularea 

programului: 

1) Director executiv : Cristina STOICHICI 

2) Director Executiv Adjunct : Roxana Valentina VILĂU 

3) Sef Serviciu Administrare Buget: Ramona AIVAZ 

4) Sef Birou Analiza Pietei Muncii si Economie Sociala: Cătălin DUMITRAŞCU 

5) Sef Serviciu Agenția locală Ploieşti: Marian SĂLCIANU  

6) Sef Birou Agenția locală Câmpina: Liliana VASILE 

7) C.F.P. Gabriela OPRICĂ 

5.2. Eligibilitate - Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Cerințe obligatorii în 

vederea calificării 

ofertantului 

Detalierea cerinței Documente care să susțină cerințele 

Forma de înregistrare 

precum si obiectul de 

activitate 

 

 

Persoane juridice/fizice 

române 

 

Solicitat  

Nesolicitat  

Ofertantul este legal 

înregistrat, obiectul 

contractului de achiziție are 

corespondent în obiectul de 

activitate al ofertantului si nu 

sunt inscrise mentiuni 

referitoare la faliment ori 

lichidare,administrarea 

afacerilor de catre un 

judecator sindic sau cu privire 

la declansarea unei proceduri 

Documentele care trebuie prezentate în 

cazul unor societăţi comerciale: 

1.Certificat constatator eliberat de 

Oficiul Registrului Comerțului sau 

echivalent, valabil la  la data depunerii 

ofertelor 

Se permite operatorilor economici 

dovedirea capacității de exercitare a 

activității profesionale și prin 

prezentarea certificatului constatator 

emis de către O.N.R.C. în formă 
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legale pentru declararea sa in 

una din aceste situatii 

electronică, având încorporată, atașată 

sau logic asociată semnătura electronică 

extinsă. 

2.Certificat de înregistrare: 

- pentru firme – eliberat de Oficiul 

Registrului Comerţului sau echivalent;  

3. Certificat acreditare  furnizor de 

servicii  specializate în sevicii de 

informare şi consiliere şi servicii de 

mediere a muncii pe piaţa internă si/sau 

Notificare desfasurare activitate in 

judetul Prahova pentru furnizorii din 

statele membre UE si SEE pentru care, 

conform legislatiei statului de 

provenienta, nu a fost necesara obtinerea 

unei acreditari in cazul prestarii 

activitatii lor in Romania sau pentru 

furnizorii de servicii specializate 

acreditati in alte judete. 

4. Statut, act constitutiv, hotarare 

judecatoreasca. 

 Documentele care trebuie prezentate 

în cazul ONG –  

Extras de la Registrul Asociaţiilor si 

Fundaţiilor si documente justificative 

(Statut, Act constitutiv, încheierea 

judecătoreasca, extras, etc.) 

Documentele vor fi prezentate in 

original sau copie conform cu originalul, 

semnata si stampilata de Ofertant 

Persoane juridice/fizice 

străine          

Solicitat  

Nesolicitat  

 

Sa dovedească forma de 

înregistrare precum si obiectul 

de activitate, ca persoana 

fizica sau juridica si, daca 

este cazul, atestarea ori 

apartenenţa din punct de 

vedere profesional, in 

conformitate cu prevederile 

din tara in care ofertantul 

este stabilit 

Pentru firme:  

- documente care dovedesc forma de 

înregistrare/atestare ori apartenenţa din 

punct de vedere profesional; 

pentru ONG: 

 – Extras de la Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor sau documente justificative 

(Statut, Act constitutiv etc.) 

Note: 

- Documentele privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale nu pot fi prezentate în 

favoarea ofertantului de către eventualii subcontractanţi şi/sau de către terţul/terţii 

susţinător/susţinători; 

- În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra 

îndeplinirea cerinţei. 

-  
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5.4. Eligibilitate - Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Cerințe obligatorii în vederea 

calificării ofertantului 

Detalierea cerinței Documente care să susțină 

cerințele 

Informații privind capacitatea 

tehnică - Experiență similară 

Solicitat  

Nesolicitat  

 

1) Ofertantul a prestat servicii 

similare în ultimii 3 ani, in 

temeiul unui contract. 

 

 

1. Se va completa Formular nr. 6 

– Declaraţie privind lista 

principalelor prestări de servicii 

realizate în ultimii 3 ani, cu 

indicarea valorilor, datelor şi a 

beneficiarilor publici sau privaţi; 

Informatii privind 

personalul/resursele umane  

Solicitat             

Nesolicitat     

  

Standarde ale calității 

Solicitat             

Nesolicitat     

  

Informații privind subcontractații 

Nu se accepta cesionarea acestui contract sau subcontractarea vreunei părti a acestuia. 

Informații privind asocierea 

Furnizorii de servicii specializate acreditaţi se pot asocia unii cu alţii, cu condiţia 

respectării de către fiecare furnizori a condiţiilor de acreditare prevăzute de H.G. nr. 

277/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a-şi complementa domeniile de 

5.3. Eligibilitate - Situația economico-financiară 

Cerințe obligatorii în 

vederea calificării 

ofertantului 

Detalierea cerinței Documente care să susțină cerințele 

Informații privind 

situația economico-

financiară 

 

Solicitat  

Nesolicitat  

 

Ofertantul trebuie să completeze tabelul de mai jos cu datele financiare 

potrivit conturile sale anuale. Cifrele din toate coloanele trebuie să aibă 

aceeaşi bază pentru a permite compararea directă, an de an  (sau, dacă 

baza s-a schimbat, trebuie furnizată o explicaţie a schimbării, ca notă de 

subsol a tabelului). 

Date financiare 
2013 

(RON) 

2014  

RON) 

2015 

(RON) 
Media 

Cifra de afaceri     

*dacă oferta este depusă de un Consorţiu/Asociere, datele din tabel 

trebuie să reprezinte suma informaţiilor furnizate de partenerii 

consorţiului .    

 

1) Declarații privind media cifrei de afaceri – Formular nr.5 –Informații 

generale 

Aceasta trebuie sa fie egala sau mai mare cu valoarea estimata a 

contractului . 

  

Ofertanţii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât Euro 

sau RON vor utiliza cursului mediu comunicat de B.N.R. si valabil pentru 

fiecare din anii menţionaţi mai sus. 
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5.4. Eligibilitate - Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Cerințe obligatorii în vederea 

calificării ofertantului 

Detalierea cerinței Documente care să susțină 

cerințele 

specialitate sau din alte motive. O astfel de asociere se poate face pe termen lung 

(independent de un anume contract) sau doar pentru rezolvarea unui anumit contract. 

„Asocierea‖ poate fi realizată sub formă de societate mixtă sau în alte modalităţi prevăzute 

de dispoziţiile legale în vigoare. În cazul unei societăţi mixte, toţi mebrii săi trebuie să 

semneze contractul, fiind responsabili în mod solidar pe toată durata contractului. În cazul 

depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea 

cerinţelor. 

Furnizorii de servicii specializate acreditaţi care se asociază vor depune odată cu oferta 

şi documentele care o însoţesc, acordul de asociere, din care să reiasă părțile semnatare, 

activitățile contractuale comune, contribuția financiară a fiecărei parți, condiţiile de 

administrare şi conducere a asociaţiei, modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii 

economice desfăşurate, cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor 

lichidării, Repartizarea fizică, valorica şi procentuala a contractului de achiziţie publica 

preluate de fiecare asociat pentru execuţie, obiectivului supus licitaţiei, etc. 

Nu se permite asocierea o dată ce ofertele au fost depuse şi a expirat termenul pentru 

depunerea acestora. 

A.J.O.F.M. Prahova nu are voie să solicite furnizorilor de servicii specializate acreditaţi să 

formeze asocieri cu nici o firmă sau grupare de firme anume. 

 

6. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Cel mai bun raport calitate-pret X 

 

Factori de evalare Punctaj maxim 

Oferta (propunerea) financiară, fără TVA 40 puncte 

Oferta (propunerea) tehnică 60 puncte 

Total 100 puncte 

 

Algoritmul de calcul  

 

Criterii pentru evaluarea Ofertei Tehnice 

Se acordă un bonus de maxim 10 puncte pentru identificarea şi evaluarea riscurilor ce pot 

afecta derularea contractului și propuneri de minimizare a acestora, precum şi pentru 

aspectul general al ofertei. 

 

Nr. Criteriu 
Punctaj 

maxim 
Observații 

A Experiența 10  

1.  Vechimea organizaţiei 1  

2.  Experienţa anterioară specifică pieţei munci (sau 

în activitate similară) 
4 
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3.  Participări la alte programe internaţionale sau 

naţionale 
2 

 

4.  Rezultate anterioare pozitive  3  

 Suma capitolului A (NTA)   

B Personal 15  

1.  Structură personal (număr adecvat, organigramă, 

relevanţa specializărilor) 
4 

 

2.  Vechime personal (propriu şi colaboratori) în cadrul 

organizaţiei  
4 

 

3.  Disponibilitatea personalului 2  

4.  CV-urile persoanelor implicate în proiect şi acte de 

studii 
5 

 

 Suma capitolului B (NTB)   

C Dotări 5  

1.  Sediu 1  

2.  Spaţii adecvate (acă este cazul se ataşează 

precontracte de închiriere) 
2 

 

3.  Dotare cu echipamente IT şi mobilier necesare 

furnizării serviciilor 
2 

 

 Suma capitolului C (NTC)   

D Tehnic, metode, instrumente de lucru 20  

1.  Criterii de selecţie firme 2  

2.  Convenţii cu otenţiali angajatori 2  

3.  Metoda de lucru şi organizare 4  

4.  Planificare detaliată în timp, activităţi propuse 2  

5.  Obiective specifice, rezultate aşteptate, indicatori 

de realizare 
3 

 

6.  Programa de lucru 2  

7.  Materiale utilizate 2  

8.  Plan de promoare (cine, ce, unde, cum) 2  

 Informaţia conţinută este relevantă şi credibilă 1  

 Suma capitolului D (NTD)   

E 

Identificarea şi evaluarea riscurilor ce pot afecta 

derularea contractului și propuneri de 

minimizare a acestora 

8 

 

Aspectul general al ofrtei 2  

Suma capitolului E (NTE)   

Punctaj total (NT)   

Notă:  

1) Criteriile nerelevante pentru tipul acesta de servicii se exclud de către toţi membrii 

Comisiei de Evaluare; 
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2)  Modalitate calcul - Numărul de riscuri identificate ce pot afecta derularea 

contractului și propuneri de minimizare a acestora 

Descriere: Punctajul (P(n) = max. 8 pct. se acorda astfel: Se vor prezenta toate riscurile și 

soluțiile de minimalizare/eliminare a acestora privind execuţia activităţilor  necesare 

atingerii rezultatelor proiectului, aşa cum sunt analizate de către fiecare ofertant în parte în 

cadrul propunerii tehnice, în vederea obţinerii numărului maxim de riscuri identificate de 

către toţi ofertanţii din cadrul procedurii de atribuire (notat NR(max));  

a) Pt.oferta cu cel mai mare nr. de riscuri identificate, se acorda 8 puncte;  

b) Pt.ofertele cu un nr. mai mic de riscuri și soluțiile de minimalizare/eliminare a acestora 

decât oferta de la lit. a), P(n) se calculează proporţional, astfel: P(n)=(NR(n)/NR (max))x8 

pct.  

Riscurile considerate că afectează realizarea activităţilor necesare atingerii obiectivelor şi a 

rezultatelor programului care în mod evident nu influenţează execuţia activităţilor/prestarea 

serviciilor şi/sau care nu sunt descrise sub forma unei liste (numerotata în ordine crescătoare) 

nu vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul. 

Calculul Notei finale NT: 

NTA + NTB + NTc + NTD + NTE = NT 

 

 

          

 

Scorul total maxim este de 60 puncte. 

Criterii pentru evaluarea Ofertei Financiare 

Nr. Criteriu 
Punctaj 

maxim 
Observații 

 Costuri  40  

1. Tarif unitar pe persoană asistată 18  

2. Tarif unitar pe persoană plasată 22  

 Suma capitolului (NF)   

Pentru cel mai scăzut tarif se acordă punctajul maxim alocat pe fiecare linie. 

 

Pentru celelalte tarife, punctajul se acordă astfel: 

TPf(n)=  (tarifminim /tarifofertat ) x punctajul maxim acordat pe fiecare linie 

Unde, 

Cf(n).- punctajul ofertei financiare evaluate; 

Tarif minim - tariful cel mai mic ofertat; 

         Tariful ofertat - costul ofertat de furnizorul de servicii pentru care se calculează 

punctajul. 

 

Scorul final al ofertei Sf = NT + NF 

 

6.1)  Limba de redactare a 

ofertei  
limba română 

6.2) Perioada de valabilitate a 

ofertei 
90 zile de la data deschiderii ofertei 
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6.3) Garanţie de participare 

 

Solicitat             

Nesolicitat      

6.4) Modul de prezentare a 

propunerii tehnice 

1. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii 

serviciilor cu cerintele prevazute in caietul de sarcini . In acest scop 

propunerea tehnica va contine un comentariu al specificatiilor 

tehnice continute in caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze 

corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective si care 

sa evidentieze sarcinile concrete care vor fi incredintate 

personalului implicat in inindeplinirea contractului, modul in care 

vor fi furnizate serviciile. 

Ofertantul trebuie să completeze urmatoarele: 

Formular nr. 7 – Oferta tehnica 

Formular nr. 8 – Lista  cu resursele umane puse la dispozitie pentru 

indeplinirea contractului  

Formular nr. 9 - Declarație de disponibilitate a personalului  

desemnat de prestatorul de servicii pentru îndeplinirea contractului 

de achiziție publica 

Formular nr. 10 – CV Europass (insotit de documente justificative – 

act identitate, diplome, certificate, atestate, carnet munca, 

adeverinte vechime, suplimente descriptive, altele – in copie, 

conform cu originalul certificate de ofertant); 

Formular nr. 11 Declaraţie privind echipamentele informatice / 

tehnice şi alte materiale pe care le va folosi la desfasurarea 

programului de tipul: laptop, videoproiector, imprimanta, flipchart 

ecran, aplicaţii practice, materiale documentare, programa 

instruiri, etc.,de care dispune ofertantul pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului de servicii. 

6.5) Modul de prezentare a 

propunerii financiare 

1.  Prezentarea propunerii financiare: Propunerea financiară va 

fi exprimată ferm în lei.- Formular nr. 12 

6.6) Modul de prezentare a 

ofertei 

 

1.  Adresa la care se depune oferta: 

 Destinatar: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Prahova 

Adresa: Str. Nicolae Iorga nr. 1, Ploiesti    

Telefon : 0244-571.333 

Fax:  0244-5771.333 

2. Data limită pentru depunerea ofertei: 

            Data 07.09.2016 ora 10,00    

3.  Numărul de exemplare: 1 (un) exemplar original pentru 

documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea 

financiară insotite de scrisoare de inaintare, imputernicire 

4.  Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta: 

Oferta se va depune la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă Prahova, Registratura, etaj 1, str. Nicolae Iorga nr. 1, 

Ploiesti în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona: 

„OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE Servicii privind stimularea 

ocupãrii forței de munca prin sporirea şanselor de ocupare pe 

piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile cum sunt: 
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tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele de etnie romă, 

persoane cu dizabilități, persoane eliberate din detenție, tinerii 

cu risc de marginalizare socială 

a) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 07.09.2016, ora 

12,00”.  

Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu: 

- plicul nr. 1: documente de calificare - original 

- plicul nr. 2 : propunere tehnică - original 

        -   plicul nr. 3: propunerea financiară – original 

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi 

adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi 

deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată 

întârziată.                                        

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală şi 

vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii 

autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul 

documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în 

acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi 

parafate conform prevederilor legale.  

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare 

pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor 

prezentate  

In exteriorul plicului sigilat si stampilat se vor prezenta şi 

următoarele documente: 

a)  Scrisoarea de înaintare  

Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în  

conformitate cu modelul  prevăzut  în Formular nr. 1 

b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru 

persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a 

ofertelor (daca este cazul). 

5. Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune 

doar oferta de bază. 

6.  Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca 

efect descalificarea ofertantului. 

La elaborarea ofertei, ofertantii delara pe propria raspundere ca 

au tinut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, 

social şi al relațiilor de muncă. 

6.7) Documentele ofertei Plicul nr. 1: Documente de calificare: 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 

din Legea nr. 98/2016; 

- Certificat de atestare fiscală; 

- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale; 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 

din Legea nr. 98/2016; 

- Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului  

- Certificat inregistrare ONRC sau echivalent  

- Certificat acreditare furnizor servicii specializate + Notificare 
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(daca este cazul)  

- Statut, act constitutiv, hotarari judecatoresti, Extras de la 

Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor, alte documente justificative; 

- Formular informatii generale; 

-  Declaratie experienta similara; 

   

Plicul nr. 2: Oferta tehnica: 

- Formularul de oferta tehnica; 

- Lista  cu resursele umane puse la dispozitie pentru indeplinirea 

contractului; 

- Declarație de disponibilitate a personalului  desemnat de 

prestatorul de servicii pentru îndeplinirea contractului de achiziție 

publica; 

- Curriculum vitae in format Europass pentru fiecare membru al 

echipei in parte, insotit de documentele justificative aferente care 

sa probeze informatiile prezentate in CV; 

- Declaraţie privind echipamentele informatice / tehnice şi alte 

materiale pe care le va folosi la desfasurarea programului . 

 

Plicul nr. 3 - Oferta financiara: 

- Formularul de oferta financiara. 

Fiecare plic va contine ca prima pagina opisul aferent continutului. 

Retragerea ofertelor se poate face numai la solicitarea scrisa a 

operatorului economic, depusa la sediul autoritatii contractante 

pâna la data limita de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor 

va avea loc la data si ora precizata în cadrul anuntului, la sediul 

Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova str. N 

Iorga nr. 1,et. 1 , registratura. 

6.8) Data limită de depunere a 

ofertelor 
Data 07.09.2016, ora 10,00 

6.9) Posibilitatea retragerii sau 

modificării ofertei 

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare 

scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora 

deschiderii ofertelor. 

2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi 

ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta 

autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea 

modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în 

legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, 

modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de 

atribuire. 

3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în 

sarcina operatorului economic. 

4. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât 

cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este 

considerată întârziată şi se returnează nedeschisă. 

6.10) Deschiderea ofertelor  1. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 

Locul deschiderii ofertelor: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
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Forţei de Muncă Prahova, strada Nicolae Iorga nr. 1, jud. Prahova. 

2. Data: 07.09.2016, ora 12,00                    

3. Condiții pentru participanții la şedința de deschidere: 

   Reprezentanţii ofertanţilor vor prezenta imputernicirea si actul 

de identitate. 

 

7. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

7.1 Ajustarea  preţului contractului                 

          DA    □     NU      ■ 

 

7.2. Garanţia de bună execuţie a 

contractului           

          DA    ■     NU      □ 

Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10% din 

valoarea fara TVA a contractului si va fi in valoare de 4.166 lei 

- Formular nr. 13.  

Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile 

ulterior semnarii contractului în conformitate cu prevederile 

art. 39, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 si va fi anexa la 

contract. 

Garantia de buna executie se se poate constitui astfel: 

- sub forma unui instrument de garantare emis în conditiile 

legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, 

respectiv printr-o Scrisoare de garantie financiara de buna 

executie; 

- prin virament bancar in contul RO49TREZ5215005XXX000098 

deschis la trezoreria Ploiesti; 

- prin depunerea sumei la casieria autoritatii contractante 

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a 

contractului va fi cel putin egala cu durata contractului si a 

perioadei de monitorizare a impactului.  

Garantia de buna executie va fi prezentata in original si in 

traducere autorizata, in limba româna (daca este emisa in 

alta limba decat romana). 

Garantia de buna executie se restituie in termen de maxim 14 

zile de la data indeplinirii de catre contractant a obigatiilor 

asumate prin contract, dacă nu a ridicat până la acea dată 

pretenţii asupra ei. 

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii 

asupra garantiei de buna executie in limita prejudiciului creat, 

daca contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 

contract. 

In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria 

intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt 

definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii 

si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si 

completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 

50% a cerintei privind cuantumul garantiei de bună executie. 
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8.  COMUNICĂRI ÎN CADRUL DERULĂRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

Pe parcursul derulării procedurii, modalităţile de comunicare a documentelor pot fi: 

1. prin poştă 

2. prin fax 

3. prin mijoace electronice 

4. prin orice combinare a celor prevăzute la punctele 1-3 

In cazul transmiterii prin mijoace electonice operatorii economici îşi asumă riscul 

nerecepţionării în termen util a datelor având în vedere problemele tehnice care pot apare în 

funcţionarea tehnicii electronice de calcul.  

Nu se acceptă documente nesemnate şi neştampilate. 

 

9. COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL APLICĂRII  PROCEDURII 

Autoritatea contractanta are obligatia de a informa operatorii economici participanti la 

procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului 

de servicii ori, dupa caz, la anularea procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioara a unei noi 

proceduri, in scris si cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la adoptarea 

respectivelor decizii. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ ofertanţii câştigător/ câştigători 

cu privire la acceptarea ofertei/ ofertelor prezentate. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau  a căror 

ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după 

cum urmează:  

 pentru fiecare ofertã respinsã si/sau fiecãrui ofertant care a prezentat o ofertã acceptabilã şi 

conformã, prin urmare admisibilã, dar care nu a fost declaratã câştigãtoare motivele concrete care au 

stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cãrora oferta a fost 

consideratã inacceptabilã şi/sau neconformã, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns 

cerinţelor de funcţionare şi performanţã prevãzute în caietul de sarcini. 

 Autoritatea contractantă este îndreptăţită să nu comunice anumite informaţii, dar numai în 

situaţia în care divulgarea acestora: 

1. ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale,  

2. ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale, 

3. ar fi contrară interesului public, 

4. ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau 

privaţi,  

5. ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia 

 

10. MODALITATI DE PLATA 

Decontarea cheltuielilor se face pe bază de factură emisă de furnizor, însoțită de 

documente justificative tehnice, pentru fiecare categorie de servicii - în funcție de gradul 

de realizare al indicatorilor de performanță prevăzuți (clienți asistați, clienți plasați), dar 

nu mai mult de valoarea prevăzută pentru fiecare indicator în parte. 

Plata serviciilor se va face de către A.J.O.F.M. Prahova pe baza facturilor însoţite de 

documente justificative tehnice, emise de furnizorul de servicii, după aprobarea Rapoartelor Tehnice 

şi Financiare lunare depuse la A.J.O.F.M. Prahova şi în urma vizitelor de monitorizare lunare ce vor fi 

efectuate de personalul A.J.O.F.M. Prahova desemnat. 
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Modalitățile de plată a serviciilor prestate de furnizorul de servicii specializate acreditat 

sunt: 

a) 45% din valoarea contractului va fi plătită lunar după realizarea serviciilor prevăzute, 

proporţional cu numărul persoanelor asistate în baza Rapoartelor tehnice şi financiare lunare 

acceptate de A.J.O.F.M. Prahova; 

b) 55% din valoarea contractului va fi plătită la finalizarea contractului, proporţional cu 

îndeplinirea obligaţiei de plasare a persoanelor în căutarea unui loc de munca pe baza Raportului 

tehnic şi financiar final acceptat de A.J.O.F.M. Prahova; 

La finalul contractului, furnizorul de servicii specializate acreditat va elabora şi transmite un 

centralizator cu toţi participanţii la program şi situaţia lor la zi (adică dacă mai sunt şomeri sau 

angajaţi), plata fiind condiţionată de transmiterea acestui centralizator. 

Furnizorul de servicii specializate acreditat are obligația menținerii ratei de plasare realizată 

în sensul în care, persoanele în căutarea unui loc de munca plasate vor trebui să-şi mențină 

raporturile de muncă cu angajatorii cel puţin 3 luni în cazul serviciilor de informare şi consiliere şi 

mediere a muncii sau 6 luni, în cazul serviciilor de serviciilor de consultanţã şi asistenţã pentru 

începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, iar furnizorul de servicii 

specializate acreditat va elabora şi transmite un Raport de impact depus în termen de 6 luni de la 

finalizarea contractului. În situaţia în care, în perioada în care există obligaţia de menţinere a 

raporturilor de muncă acestea încetează,  furnizorul de servicii specializate are obligaţia ca în termen 

de 30 de zile de la data încetării, sa-l plaseze la un alt angajator, cu obligaţia menţinerii raporturilor 

de muncă pentru diferenţa rămasă sau să plaseze o alta persoană în locul acesteia. 

În cazul în care furnizorul de servicii specializate acreditat nu reuşeşte plasarea în termenul de 

30 de zile, acesta va suporta o penalitate din tariful unitar/client plasat, proportional cu numarul de 

zile de nerespectare a obligatiei de menţinere. 

Ca urmare a analizei Rapoartelor Tehnice, Financiare şi de Impact depuse de furnizorul de 

servicii şi după aprobarea acestora (A.J.O.F.M. Prahova verificând documentele prezentate şi 

evaluând serviciile furnizate), facturile emise de furnizor sunt acceptate la plată şi se va proceda 

efectuarea plăţii. 

 

11. CĂI DE ATAC  

Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act 

al autorităţii contractante, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, are dreptul 

de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile Legii nr. 98/2016 sau 

în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  

Despăgubirile se solicită numai prin acţiune în justiţie, în conformitate cu dispoziţiile legii 

contenciosului administrativ. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJ., COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE, 

  

Roxana Valentina  VILĂU  Gabriela SPASICI 

  

ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET, BIROU  ANALIZA PIEȚEI MUNCII ŞI ECONOMIE 

SOCIALĂ 

Ramona AIVAZ Cătălin DUMITRAŞCU 

AVIZAT, 

COMPARTIMENT JURIDIC ŞI RELAȚII CU PUBLICUL 

Corina ZINCĂ 
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CAIET DE SARCINI 

ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE 

SERVICII SPECIALIZATE PENTRU STIMULAREA 

OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ 
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Introducere 

Acest document cuprinde metodologia ce va fi utilizată în cadrul implementării 

Programului special de ocupare a forţei de muncă pentru stimularea ocupãrii forţei de munca 

adresate atât persoanelor în cãutarea unui loc de munca aparţinând unor grupuri vulnerabile, 

cât şi angajatorilor fiind realizate prin servicii specializate, furnizate de furnizori de servicii 

specializate din sectorul public său privat acreditaţi sau de furnizorii de servicii specializate 

pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã din statele membre ale Uniunii Europene şi din 

Spaţiul Economic European, care au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de origine sau 

de provenienţã. 

 

Descrierea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova este un serviciu public 

deconcentrat, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu 

personalitate juridică, constituită la nivel judeţean, cu sediul în mun. Ploieşti, str. Nicolae 

Iorga, nr. 1, Jud. Prahova. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova 

asigurã implementarea la nivel judeţean a mãsurilor de prevenire a şomajului, protecţia 

socialã a persoanelor neîncadrate în muncã, organizeazã şi coordoneazã activitatea de 

ocupare şi de formare profesionalã a forţei de muncã. 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova realizeazã, în principal, 

urmãtoarele activitãţi, în conformitate cu prevederile art. 26 din H.G. nr. 1.610/2006 privind 

aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã: 

a) informarea şi consilierea profesionalã; 

b) medierea muncii; 

c) formarea profesionalã; 

d) consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru 

iniţierea unei afaceri; 

e) completarea, în condiţiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cãrora li s-a 

stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajeazã pentru program 

normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare; 

f) stimularea mobilitãţii forţei de muncã; 

g) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncã a şomerilor; 

h) stimularea angajatorilor care încadreazã în muncã persoane în baza unui contract 

de ucenicie la locul de muncã; 

i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei 

de muncã; 

j) efectuarea plãţii drepturilor de protecţie socialã ce se suportã din bugetul 

asigurãrilor de şomaj, potrivit legii; 

k) efectuarea plãţii creanţelor salariale ce se suportã din Fondul de garantare 

pentru plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevãzute de lege; 

l) realizarea recrutãrii şi plasãrii forţei de muncã în strãinãtate. 
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Obiectivele generale ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova 

pentru anul 2016 derivă din obiectivele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

şi se axează pe: 

1. Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă; 

2. Facilitarea accesului persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa muncii din 

străinătate; 

3. Creşterea calităţii serviciilor oferite de serviciul public de ocupare şi a competenţelor 

profesionale ale angajaţilor din Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova; 

4. Creşterea gradului de vizibilitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Prahova; 

5. Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel judeţean şi naţional. 

 

Obiective specifice ale programului 

OS1. Creșterea gradului de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în 

concordanță cu locurile de muncă vacante comunicate de angajatori; 

OS2. Sporirea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile 

vulnerabile cum sunt: tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele de etnie romă, persoane cu 

dizabilităţi, persoane eliberate din detenţie, tinerii cu risc de marginalizare socială;  

OS3. Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, 

prin includerea în măsuri active şi asigurarea altor forme de suport specifice 

OS4. Anticiparea pe termen scurt și mediu a tendințelor de schimbare și a evoluțiilor 

pieței muncii în baza analizelor periodice, prin corelarea informațiilor de pe piața muncii cu 

cele deținute în evidențele proprii 

OS5. Consolidarea capacității administrative a AJOFM prin identificarea nevoii de 

externalizare a unor servicii, precum și stabilirea unor aranjamente de cooperare formală sau 

informală cu actori relevanți de pe piața muncii;  

 

Scopul programului 

În contextul acestui program, prezentul document are drept scop stimularea ocupãrii 

forţei de munca prin sporirea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile 

vulnerabile cum sunt: tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele de etnie romă, persoane cu 

dizabilităţi, persoane eliberate din detenţie, tinerii cu risc de marginalizare socială, etc. 

Astfel, stimularea ocupãrii forţei de munca adresate persoanelor în cãutarea unui loc de 

munca din grupurile vulnerabile se va realiza prin creşterea şanselor de ocupare a acestora, 

prin prestarea unor servicii specializate după cum urmează: 

 informarea şi consilierea profesionalã (inclusiv profilarea PCLM);  

 medierea muncii; 

 Consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru 

iniţierea unei afaceri; 
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În acest sens, programul trebuie să furnizeze următoarele rezultate ca urmare a 

implementării serviciilor menţionate: 

a) asistarea unui număr de minim 50 de persoane în căutarea unui loc de munca din 

grupurile vulnerabile prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesionalã; 

b) asistarea unui număr de minim 50 de persoane în căutarea unui loc de munca din 

grupurile vulnerabile prin acordarea serviciilor de mediere a muncii; 

c) asistarea unui număr de minim 20 de persoane în căutarea unui loc de munca din 

grupurile vulnerabile prin acordarea serviciilor de consultanţã şi asistenţã pentru începerea 

unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; 

d) plasarea unui număr de minim 15 de persoane în căutarea unui loc de munca din 

grupurile vulnerabile prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesionalã; 

e) plasarea unui număr de minim 15 de persoane în căutarea unui loc de munca din 

grupurile vulnerabile prin acordarea serviciilor de mediere a muncii; 

NOTĂ: Pentru furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesionalã şi mediere a 

muncii, vor fi consideraţi plasaţi, clienţii asistaţi care s-au angajat cu contract individual de 

muncă. Dovada se face cu copia contractului de muncă şi extras REVISAL. 

f) plasarea unui număr de minim 5 de persoane în căutarea unui loc de munca din 

grupurile vulnerabile prin acordarea serviciilor de consultanţã şi asistenţã pentru începerea 

unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri (deschiderea de afaceri). 

NOTĂ: Pentru furnizarea serviciilor de consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei 

activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, vor fi consideraţi plasaţi, clienţii 

asistaţi care: 

 au înfiinţat o societate comercială conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada se face cu: certificat de 

înregistrare la registrul comerţului, actul constitutiv al societăţii; 

 au înfiinţat o asociaţie familială sau au obţinut autorizaţia de funcţionare ca persoană 

fizică conform O.U.G nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 

cu modificările şi completările ulterioare. Dovada se face cu: autorizaţia de funcţionare; 

 au obţinut certificatul de producător. Dovada se face cu copia certificatului de 

producător. 

Numărul de persoane asistate se va calcula ţinându-se cont de faptul că cele 120 de 

persoane prevăzute a fi asistate trebuie să fie persoane diferite, indiferent de numărul 

serviciilor acordate acestora. 

Obligaţia de plasare se va realiza, în mod obligatoriu, din rândul persoanelor asistate.  

 

Legislație aplicată 

1) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

2) Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
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3) Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul 
la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi 
instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

4) Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a 

furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5) Ordinul Preşedintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Prahova nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de 

loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, cu modificările şi completările ulterioare; 

6) Ordinul Preşedintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Prahova nr. 184/13.04.2016 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru profilarea 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea 

forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti; 

7) Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi Ministerului Educației, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea Metodologiei de 

utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile 

de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii. 

 

Definiții 
Nr. 
crt. 

Termenul Definitia si/sau daca este cazul actul care defineste termenul 

1. 
Persoanã în cãutarea 

unui loc de muncã 
(PCLM) 

Persoana care face demersuri pentru a-şi gãsi un loc de muncã, prin 
mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de 
muncã în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedința 
ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legii 

2. Şomer 

Persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiții: 
a) este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 16 ani şi 
pânã la îndeplinirea condițiilor de pensionare; 
b) starea de sãnãtate şi capacitãțile fizice şi psihice o fac aptã pentru 
prestarea unei munci; 
c) nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãți 
autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului 
social de referințã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forței 
de muncã, în vigoare; 
d) este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat urmãtoare, dacã s-
ar gãsi un loc de muncã. 

3. Şomer înregistrat 

Persoana care îndeplineşte cumulativ condițiile prevãzute la pct. IV din 
Legea 76/2002 şi se înregistreazã la agenția pentru ocuparea forței de 
muncã în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedința 
ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcționeazã în condițiile 
prevãzute de lege, în vederea obținerii unui loc de muncã 

4. 
Şomer de lungă 

durată (SLD) 

Persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul 
persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în 
cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea 
vârstei de 25 de ani 

5. 
Mãsuri de stimulare a 

ocupãrii forței de 
munca 

Acele mãsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cãutarea unui loc 
de munca si, in mod deosebit, a şomerilor pentru a dobândi statutul de 
persoana ocupatã 

6. 
Tânăr cu risc de 

marginalizare social 
(TRMS) 

Persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care îndeplineşte condițiile 
prevăzute la punctul IV, se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței 
de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, 
reşedința şi se încadrează în una dintre următoarele categorii: 
    a) se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest 
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sistem; 
   b) are dizabilități; 
    c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreținerea; 
    d) are copii în întreținere; 
    e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; 
    f) este victimă a traficului de persoane. 

7. Angajator 

Persoana juridicã sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in 
România ori sucursala, filiala, agenția, reprezentanta din România a unei 
persoane juridice strãine cu sediul in strãinãtate, autorizata potrivit legii, 
care încadreazã forta de munca in condițiile legii. 

8. 
Familie 

monoparentală 

Familia formată din persoana singură şi copiii aflați în întreținerea acesteia 

şi care locuiesc împreună cu aceasta. 

Prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre 

următoarele situații: 

    a) este necăsătorită; 

    b) este văduvă; 

    c) este divorțată; 

    d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre 

judecătorească; 

    e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 

30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la 

întreținerea copiilor; 

    f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situațiile 

prevăzute la lit. a)-e); 

    g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament 

unul sau mai mulți copii şi se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. 

a)-c). 

 

Grupul țintă al programului 

1. Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

 În contextul programului este vorba despre grupurile vulnerabile afectate de un nivel 

scăzut de incluziune şi de absenţa oportunităţilor de angajare şi integrare pe piaţa muncii; 

Prin persoane aparținând grupurilor vulnerabile se înțelege grupul de persoane 

înregistrate în evidenţele A.J.O.F.M. Prahova care se încadrează în următoarele categorii: 

 persoane cu handicap; 

 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului; 

 familii monoparentale; 

 persoane de etnie rromă; 

 femei, inclusiv femei victime ale violenței în familie; 

 absolvenți ai instituţiilor de învăţământ; 

 tineri NEET 16-24 ani;  

 șomeri de lungă durată, inclusiv tineri; 

 imigranți, refugiaţi şi persoane care solicita azil; 

 victime ale traficului de persoane; 

 persoane fără adăpost; 

 victime ale violenţei în familie; 

 persoane aflate anterior în detenție sau aflate în evidenţă Serviciului de Probaţiune;  

 persoane cu diferite dependente (alcool, droguri);  

 persoane care primesc ajutor de inserție socială;  

 persoane peste 45 de ani;  

mailto:ajofm@ph.anofm.ro
http://www.prahova.anofm.ro/
http://www.facebook.com/fiiinformat


 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ PRAHOVA 
Operator de date cu caracter personal nr. 569 
Str.Nicolae Iorga, nr.1, Ploiesti 
Tel.: +4 0244 577 380; Fax: 0244 577 380 
E-mail: ajofm@ph.anofm.ro; 
Web: www.prahova.anofm.ro, www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT  

Pagina 26 din 53 

 

 

 

  persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex. 

HIV/SIDA, cancer, etc.); 

 alte categorii care se încadrează în categoria grupurilor vulnerabile. 

 

2. angajatori – organizaţii publice sau private aflate în căutarea de forţa de muncă şi 

care pot valorifica oportunităţile legate de lucrul cu persoane aparţinând grupurilor 

vulnerabile. 

 

Servicii oferite persoanelor aparținând grupului ținta şi metodologia de 

implementare a acestora 

În vederea acordãrii serviciilor prevãzute în prezenta documentaţie, Agenţia Judeţeană 

pentru Ocuparea Forţei de Munca Prahova va pune la dispoziţie furnizorului de servicii liste 

cuprinzând persoane în căutarea unui loc de munca înregistrate în evidenţele sale şi care fac 

parte din rândul persoanelor vulnerabile astfel cum au fost acestea definite la cap. „Grupul 

țintă al programului‖. 

Prima listă cuprinzând persoane în căutarea unui loc de munca aparţinând grupurilor 

vulnerabile definite mai sus va fi transmisă furnizorului în termen de 5 zile lucrătoare de la 

semnarea contractului şi va cuprinde minim 120 persoane. 

Pe parcursul derulării contractului, în funcţie de necesităţi şi pentru realizarea 

indicatorilor stabiliţi, furnizorul va putea solicita A.J.O.F.M. Prahova liste suplimentare cu 

persoane în căutarea unui loc de munca din grupul ţinta. 

Listele suplimentare vor fi comunicate furnizorului în termen de 3 zile lucrătoare. 

Furnizorul de servicii specializate acreditat va furniza persoanelor în căutarea unui loc 

de munca comunicate de A.J.O.F.M. Prahova cel puţin unul din următoarele servicii: 

 informarea şi consilierea profesionalã (inclusiv inregistrarea in cadrul programului a 

persoanelor in cautarea unui loc de munca;  

 medierea muncii; 

 consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru 

iniţierea unei afaceri; 

 Toate serviciile furnizate persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca înregistrate 

în cadrul programului vor fi furnizate în mod gratuit. 

Furnizorul de servicii specializate acreditat gestionează procesul de intermediere 

ocupațională între persoanele din grupuri vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă și 

angajatori și are rolul de a intermedia angajarea acestor persoane aflate în dificultate. Acest 

proces de intermediere se poate realiza prin: 

- stabilirea de relatii/acorduri de colaborare cu angajatorii disponibili și interesați în a 

sprijini persoane din grupuri vulnerabile; 

- activitatea ―de căutare‖ la potențiali angajatori a locurilor de muncă vacante și 

activitatea de prospectare a ofertelor de locuri de muncă actuale și viitoare; 

- informarea și consilierea angajatorilor pentru detectarea și analizarea nevoilor de 

recrutare: ajută/oferă consiliere companiilor să studieze dinamica activității proprii și fluxul 

de recrutare/nevoia de personal; 

- analiza și definirea profilelor profesionale în conformitate cu nevoile fiecărui 

angajator. În acest caz, specialistul furnizorului de servicii specializate acreditat efectuează 
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o analiză detaliată a profilului cerut pentru fiecare post vacant în parte, căutând în detaliu 

cerințele necesare și sarcinile ce trebuie realizate, astfel încât să existe o întâlnire reală 

între organizația care caută un anumit profil profesional și persoanele care au apelat la 

serviciile oferite de către serviciul de ocupare a forței de muncă și care aparțin gurpurilor 

vulnerabile; 

- informarea și consilierea persoanelor din grupuri vulnerabile aflate în căutarea unui loc 

de muncă; 

- realizarea de profile profesionale pentru persoanele din grupuri vulnerabile pe care le-

a consiliat; 

- realizarea unui plan de inserție profesională pentru persoanele din grupuri vulnerabile 

pe care le-a consiliat; 

- realizarea unei preselecții a candidaților care corespund profilului solicitat de 

angajtorii colaboratori, pe baza profilelor profesionale și a planurilor de (re)inserție 

profesională realizate anterior. Expertul din cadrul biroului Promotor Laboral oferă recrutare 

activă de personal și poate să acopere rapid o posibilă ofertă (deoarece are cunoștințe atât 

despre profilul solicitat de angajatori cât și despre profilurile persoanele care aparțin 

grupurilor vulnerabile care pot să ocupe acel post); 

- realizarea unei monitorizări exhaustive a procesului de angajare, adaptare și 

menținere a locului de muncă a fiecărui candidat provenit dintr-un grup vulnerabil pe care a 

reușit să-l introducă pe piața muncii în mod sustenabil; 

 

1. Înregistrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi angajatorilor 

Furnizorul de servicii specializate acreditat, pe baza listei/listelor cu persoanele în 

căutarea unui loc de munca primită/e de la A.J.O.F.M. Prahova, va proceda la contactarea 

acestora în vederea furnizării serviciilor prevăzute, iar pe baza acceptului persoanelor, le va 

înregistra în cadrul programului prin completarea fişei de înregistrare şi chestionarului de 

înregistrare ca grup vulnerabil. 

Listele cu persoanele în căutarea unui loc de munca comunicate de A.J.O.F.M. Prahova 

vor contine informatii cu caracter personal (nume si prenume, data nasterii, 

domiciliul/resedinta, telefon, e-mail, dupa caz), precum si incadrarea in nivelul de 

ocupabilitate al fiecarei persoane obtinut in urma profilarii. 

Nivelurile de ocupabilitate ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă (PCLM) sunt: 

A. „UŞOR OCUPABIL"; 

B. „MEDIU OCUPABIL"; 

C. „GREU OCUPABIL"; 

D. „FOARTE GREU OCUPABIL".  

Persoanele în căutarea unui loc de muncă, prin contrasemnarea fişei de înregistrare, îşi 

vor da acceptul pentru participarea la program. 

Chestionarul de înregistrare ca grup vulnerabil va fi pus la dispoziţie de A.J.O.F.M. 

Prahova, odată cu transmiterea primei liste cu persoanele în căutarea unui loc de muncă. 

Furnizorul de servicii specializate acreditat are obligaţia de a ţine un dosar de evidenţă 

pentru fiecare persoană căreia i se acorda serviciile specializate, dosar ce va cuprinde toate 

documentele generate (Ex.: act identitate, fişa înregistrare, chestionare, fişe de analiză, 

rapoarte furnizare servicii, alte documente specifice). 
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Angajatorii contactaţi cu care se vor stabili relaţii de parteneriat vor fi înregistraţi în 

cadrul programului prin întocmirea fişei angajatorului prevăzută în anexele la prezentul 

document. 

Furnizorul de servicii specializate acreditat va putea înregistra şi furniza serviciile 

prevăzute în cadrul programului şi pentru alte persoane aflate în căutarea unui loc de munca 

care nu figurează pe listele transmise de A.J.O.F.M. Prahova, cu respectarea următoarelor 

condiţii: 

- să fie înregistrate în evidenţele A.J.O.F.M. Prahova ca persoane în căutarea unui loc 

de muncă; 

- să facă parte din grupul ţinta, respectiv să fie persoane în căutarea unui loc de 

munca aparţinând grupurilor vulnerabile. 

 

    2. Informarea şi consilierea profesionalã 

    Furnizorul de servicii specializate acreditat va furniza servicii de informare şi consiliere 

profesionalã în mod gratuit persoanelor în cãutarea unui loc de muncă, cu scopul de a: 

    A) furniza informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; 

    B) evalua şi autoevalua personalitãţile în vederea orientării profesionale; 

    C) dezvolta abilităţile şi încrederea în sine a persoanelor în cãutarea unui loc de muncă, în 

vederea luãrii de cãtre acestea a deciziei privind propria carieră; 

    D) instrui în metode şi tehnici de cãutare a unui loc de muncă. 

   Informarea privind piaţa muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea şi autoevaluarea 

se realizeazã prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individualã sau de 

grup oferite, persoanelor în cãutarea unui loc de muncă sau în cadrul job-cluburilor 

organizate. 

    Consilierea profesionalã şi instruirea în metode şi tehnici de cãutare a unui loc de muncă şi 

de prezentare la interviuri în vederea ocupãrii se realizeazã de cãtre consilieri de orientare a 

carierei. 

Consilierul de orientare in carieră are rolul de a sprijini persoanele din grupurile 

vulnerabile inregistrate in cadrul programului să își identifice, pe baza autoevaluării și 

evaluării de specialitate, profilul profesional concordant cu sistemul de ocupații din România 

și cu toate caracteristicile sale psiho-fizice, familiale și sociale. În acest mod, clientul va 

identifica cel mai bine profesia care se potrivește cu abilitățile, competențele, cunoștințele și 

experiența profesională, dar și personală. Tot consilierul de carieră va identifica, împreună 

cu persoanele din grupurile vulnerabile, limitările individuale impuse de diferite tipuri de 

vulnerabilitate. Un diagnostic corect va ajuta consilierul de orientare in cariera să decidă 

dacă un client dintr-o categorie vulnerabilă va fi îndrumat spre intrarea într-un proces 

formativ în vederea obținerii unei calificări sau specializări sau dacă acesta va fi preselectat 

direct în vederea angajării asistate prin intermediere ocupațională. 

 

Serviciile de furnizare de informații privind piața muncii şi evoluția ocupațiilor se 

realizeazã de cãtre consilier, care oferã persoanei solicitante informaţii privind: 

A) locurile de munca vacante aflate în evidenţă agenţiei pentru ocuparea forţei de 

munca – disponibile pe site-ul www.card-profesional.ro; 

B) locurile de munca vacante identificate de furnizorul de servicii specializate acreditat; 
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C) ocupaţiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piaţa forţei de muncă; 

D) condiţiile impuse de angajatori; 

E) gama de servicii oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi de furnizorul 

de servicii specializate acreditat. 

 

Serviciile de evaluare şi autoevaluare a personalitãții au ca scop stabilirea 

compatibilităţii dintre nivelul formãrii profesionale, aspiraţiile persoanei şi posibilitãţile de 

ocupare pe piaţa forţei de muncă. 

Consilierul, în funcţie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza 

instrumente şi tehnici de evaluare a deprinderilor, abilitãţilor şi competentelor profesionale 

ale persoanelor în cãutarea unui loc de muncă, precum: interviul, observaţia, chestionarul, 

bateriile de teste. 

Pe baza rezultatelor discuţiilor individuale şi a testărilor efectuate consilierul va stabili 

paşii pe care persoana consiliată trebuie să îi urmeze pentru alegerea ocupaţiei/meseriei, cu 

ajutorul altor mãsuri active pentru stimularea ocupării forţei de muncă în vederea încadrãrii 

în muncă. 

 

Serviciile de instruire în metode şi tehnici de cãutare a unui loc de muncă, constau, 

în principal, în exerciţii privind întocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intenţie, a 

scrisorii de mulţumire, simularea unui interviu. 

 

Consilierul de orientare in carieră, la încheierea perioadei de furnizare a serviciului de 

informare şi consiliere profesionalã, va elabora, pentru toate persoanele în căutarea unui loc 

de munca participante la aceste servicii, un Raport individual în care vor fi detaliate 

serviciile furnizate persoanei în căutarea unui loc de muncă şi se vor include şi recomandări 

pentru participarea persoanei consiliate la alte servicii de stimulare a ocupării forţei de 

munca prevăzute de lege (mediere, cursuri de formare profesionalã, certificarea 

competentelor dobândite pe alte căi decât cele formale, consultanţa şi asistenţă pentru 

începerea unei activitãţi independente ori pentru iniţierea unei afaceri, etc.). 

 

3. Medierea muncii 

Furnizorul de servicii specializate acreditat va furniza servicii de mediere a muncii care 

este activitatea prin care se realizeazã punerea în legãtura a angajatorilor cu persoanele în 

cãutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. 

Activitatea de mediere a muncii se va realiza de un expert de plasare si urmãreşte 

stabilirea compatibilităţilor sau echivalentelor dintre cerinţele locurilor de munca vacanţe, 

comunicate de angajatori identificate de furnizorul de servicii specializate acreditat, cu 

pregãtirea profesionalã, aptitudinile şi opţiunile solicitantului de loc de muncă. 

Expertul de plasare pe baza unei analize a pieței muncii efectuata la nivelul jud. 

Prahova, va stabili acorduri/relatii de colaborare cu angajatorii interesați de intermedierea 

ocupațională și de angajarea asistată si va identifica locurile de munca vacante in vederea 

plasarii persoanelor in cautarea unui loc de munca participante la program. 
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Furnizorul de servicii specializate acreditat are obligaţia de a identifica locurile de 

munca vacante la angajatori şi a le face cunoscute persoanelor în cãutarea unui loc de 

muncă. 

Serviciile de mediere pentru persoanele în cãutarea unui loc de muncă vor consta în: 

A) informaţii privind locurile de munca vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin 

publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; 

B) preselecţia candidaţilor corespunzãtor cerinţelor locurilor de munca oferite şi în 

concordanţă cu pregãtirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora. 

În vederea realizãrii mãsurilor pentru stimularea ocupãrii forţei de muncă, furnizorul de 

servicii specializate acreditat va întocmi, pentru fiecare persoană în cãutarea unui loc de 

muncă, planul individual de mediere. 

Pentru persoanele în căutarea unui loc de munca cărora le-au fost oferite servicii de 

mediere a muncii, furnizorul de servicii specializate va întocmi planul individual de mediere, 

conform modelului prevăzut de Ordinul Preşedintelui ANOFM nr. 85/2002 privind Procedurii 

de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În cazul în care se identifica locuri de munca potrivite profilului persoanei aflate în 

cãutarea unui loc de muncă, furnizorul de servicii specializate va solicita A.J.O.F.M. Prahova 

eliberarea dispoziţiei de repartizare în vederea prezentãrii la angajator. 

Dispoziţia de repartizare se elibereazã în vederea prezentãrii persoanei în cãutarea unui 

loc de muncã, înregistratã în evidenţa A.J.O.F.M. Prahova, la angajator, pentru a participa la 

selecţia organizatã de acesta, cu respectarea prevederilor legale, pentru ocuparea unui loc 

de muncã vacant. 

Locurile de munca vacante identificate de furnizorul de servicii specializate acreditat 

vor fi comunicate în termenul legal la A.J.O.F.M. Prahova în vederea introducerii acestora în 

Lista locurilor de munca vacante, precum şi în portalul ―Promotor Laboral‖ realizat în cadrul 

proiectului ―PROMOTOR Laboral- Profesionişti SPO pentru ocupare şi incluziune” – 

POSDRU/180/4.1/S/1506. 

 

Expertul de plasare, la încheierea perioadei de furnizare a serviciilor de mediere a 

muncii, va elabora, pentru toate persoanele în căutarea unui loc de munca participante la 

aceste servicii, un Raport individual în care vor fi detaliate serviciile specifice medierii 

furnizate persoanei în căutarea unui loc de muncă, angajatorii contactaţi, interviuri 

desfăşurate, cauze şi motive pentru care nu s-a reuşit ocuparea, concluzii, propuneri şi 

recomandări pentru participarea persoanei la alte servicii de stimulare a ocupării. 

 

    4. Consultanța şi asistență pentru începerea unei activitãți independente sau pentru 

inițierea unei afaceri 

     Furnizorul de servicii specializate acreditat va furniza servicii de consultanţa şi asistenţă 

pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri persoanelor în 

cãutarea unui loc de muncă, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode 

şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţa. 

Serviciile de consultanţa şi asistenţă pentru începerea unei activitãţi independente sau 

pentru iniţierea unei afaceri vor fi acordate de un expert antreprenorial si vor cuprinde: 
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1) Servicii de bază care se vor acorda în grup: 

A) informare; 

B) consultanţa; 

C) instruire. 

2) Servicii specializate care se vor acorda individual sau în grup, în funcţie de opţiunile 

şi nevoile solicitanţilor, dupã cum urmeazã: 

A) consultanţa individualã consta, în principal, în: asistenţa tehnică în procesul 

înfiinţãrii unei firme, cum ar fi: elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de 

activitate, înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, încheierea de contracte, 

legalizări de acte, elaborarea planului de afaceri; 

B) instruirea antreprenorială de grup cuprinde instruiri modulare în probleme referitoare 

la: management, marketing şi tehnici de vânzare, legislaţie, contabilitate şi evidentă 

primară, întocmirea planurilor de afaceri. 

 

Metodele de lucru care vor fi utilizate, în principal, în acordarea serviciilor vor fi fi: 

A) expunerea teoreticã: predarea noţiunilor generale de management, marketing, 

tehnici de vânzare, contabilitate şi evidentă primară, legislaţie şi întocmirea planului de 

afaceri; 

B) discuţii individuale sau de grup, în care vor fi supuse studiului teme practice la care 

individul sau grupul, sub îndrumarea consultantului, va cauta soluţii, brainstorming; 

C) studii de caz: exemple de agenţi economici cu domenii diverse de activitate, modul 

în care au fost demarate şi dezvoltate afacerile; 

D) lucrãri individuale periodice: teme de sinteză pentru lucrul acasã; 

E) întocmirea de cãtre participantul la serviciile de consultanţa a unor proiecte de plan 

de afaceri, care îi vor servi acestuia ca instrument necesar în administrarea propriei afaceri şi 

în relaţiile cu diverşi finanţatori; 

F) prezentarea unor proiecte de plan de afaceri, care să constituie model în realizarea 

propriilor planuri ale beneficiarilor. 

 

Pentru toate persoanele selectate pentru care se vor oferi servicii de consultanţa şi 

asistenţă pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, pe 

baza listei transmise de furnizorul de servicii specializate acreditat, A.J.O.F.M. Prahova va 

înregistra persoanele respective în cadrul platformei informatice ―DANTES‖, în cadrul căreia 

se vor completa chestionarele de abilităţi antreprenoriale şi se vor elabora planurile de 

afaceri cu sprijinul consilierului, pe bază de cont de utilizator şi parolă. 

Planurile de afaceri elaborate cu sprijinul consilierului vor fi supuse aprobării de către 

furnizorul de servicii specializate acreditat, iar pe baza acesteia, persoanele în căutarea unui 

loc de muncă vor proceda la deschiderea unei afaceri. 
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Etape şi calendarul de realizare a programului 

 

Durata maximă de realizare a activității de este de 2,5 luni (10 săptămâni) de la data prevăzută în contract. 

Activitate 

 1 

(26sept-

2oct) 

2 

(3-9 

oct) 

3  

(10-16 

oct) 

4  

(17-23 

oct) 

5  

(24-30 

oct) 

6 

(31oct-

6nov) 

7 

(7-13 

nov) 

8 

(14-

20 

nov) 

9 

(21-

27 

nov) 

10 

(28 

nov-

2dec 

A1 Primirea listei cu persoanele în căutarea unui loc 
de muncă   

x x x x x x x x x 
 

A2 Contactarea şi înscrierea în program a persoanelor 
în căutarea unui loc de muncă comunicate de 
A.J.O.F.M. Prahova 

x x x x x x x x x 
 

A3 Profilarea persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă 
 x x x x x x x x x 

A4 Funizarea serviciilor de informare şi consiliere  x x x x x x x x x 

A5 Funizarea serviciilor de mediere a muncii  x x x x x x x x x 

A6 Funizarea serviciilor de consultanță şi asistență 
pentru începerea unei activitãți independente sau 
pentru inițierea unei afaceri 

 x x x x x x x x x 

A7 Contactarea potențialilor angajatori şi stabilirea de 
relatii in vederea plasarii 

 x x x x x x x x x 

A8 Analiza datelor şi întocmirea rapoartelor specifice: 

- Rapoarte lunare tehnice / financiare 

- Rapoarte individuale în funcție de serviciile 

furnizate 

  x x x x x x x x 
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- Rapoarte de prezentare a datelor statistice 

oficiale 

- Raport de sondaj grupuri vulnerabile 

- Raport de sondaj angajatori 

- Raport final tehnic şi financiar 

- Raport de impact la 6 luni de la finalizarea 
contractului 

A9 Promovarea programului, serviciilor furnizate şi 
diseminarea rezultatelor înregistrate. 

x x x x x x x x x x 
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Cerințe din partea ofertanților 

a) Eligibilitate 

Ofertanţii trebuie să îndeplinească condiţiile minimale de a participa la această selecţie 

de oferte, după cum urmează: 

- să fie furnizor de servicii specializate în sevicii de informare şi consiliere şi servicii de 

mediere a muncii pe piaţa internă  

sau 

- furnizor de servicii de ocupare din statele membre ale UE şi SEE pentru care, 

conform legislaţiei statului de provenienţa nu a fost necesară obţinerea unei acreditari în 

cazul prestării activităţii lor în România, cu respectarea procedurii de notificare conform 

legislaţiei în vigoare; 

- să fie operator înregistrat în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP); 

- nu se află în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de 

administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani 

dinaintea depunerii cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor 

situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de 

legislaţia sau de reglementările naţionale; 

- reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură 

conducerea organizației nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoarea de res judicata 

pentru un delict legat de conduită lor profesională; 

- reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură 

conducerea organizației nu au comis în conduită profesională greşeli grave, demonstrate prin 

orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

- reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură 

conducerea organizației nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata 

pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi 

ilegale în detrimentul intereselor financiare ale statului român; 

- nu i se aplică în prezent o sancţiune administrativă în legătură cu declarații false în 

furnizarea informațiilor solicitate de diverse autorităţi contractante, sau pentru faptul că nu 

a furnizat acele informații, sau în legătură cu faptul că s-a constatat o încălcare gravă a 

obligațiilor ce îi revin în temeiul contractelor deja finanțate; 

- nu se găsește în situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate. 

 

Asocierea intre furnizorii de servicii specializate acreditați 

Furnizorii de servicii specializate acreditaţi se pot asocia unii cu alţii, cu condiţia 

respectării de către fiecare furnizori a condiţiilor de acreditare prevăzute de H.G. nr. 

277/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a-şi complementa domeniile de 

specialitate sau din alte motive. O astfel de asociere se poate face pe termen lung 

(independent de un anume contract) sau doar pentru rezolvarea unui anumit contract. 

„Asocierea‖ poate fi realizată sub formă de societate mixtă sau în alte modalităţi prevăzute 

de dispoziţiile legale în vigoare. În cazul unei societăţi mixte, toţi mebrii săi trebuie să 
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semneze contractul, fiind responsabili în mod solidar pe toată durata contractului. În cazul 

depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea 

cerinţelor. 

Furnizorii de servicii specializate acreditaţi care se asociază vor depune odată cu oferta 

şi documentele care o însoţesc, acordul de asociere, din care să reiasă părțile semnatare, 

activitățile contractuale comune, contribuția financiară a fiecărei parți, condiţiile de 

administrare şi conducere a asociaţiei, modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii 

economice desfăşurate, cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor 

lichidării, Repartizarea fizică, valorica şi procentuala a contractului de achiziţie publica 

preluate de fiecare asociat pentru execuţie, obiectivului supus licitaţiei, etc. 

Nu se permite asocierea o dată ce ofertele au fost depuse şi a expirat termenul pentru 

depunerea acestora. 

A.J.O.F.M. Prahova nu are voie să solicite furnizorilor de servicii specializate acreditaţi 

să formeze asocieri cu nici o firmă sau grupare de firme anume. 

 

b) Documente de calificare 

Aceste documente vor detalia faptul că furnizorul îndeplineşte condiţiile minimale de a 

participa la această selecţie de oferte şi vor cuprinde: 

1) Documente care dovedesc eligibilitatea: 

- Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 

impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale; 

- Declaraţii pe propria răspundere solicitate conform legislaţiei aplicabile achiziţiilor 

publice; 

2) Documente care dovedesc înregistrarea: 

- Certificat emis de Oficiul Registrului Comerţului; 

- Statut, acte adiţionale la statut, hotărâre judecătorească; 

- Dovada acreditării ca furnizor de servicii specializate în sevicii de informare şi 

consiliere şi servicii de mediere a muncii pe piaţa internă; 

- Prezentarea unor informaţii privind obligaţiile contractuale similare fata de alţi 

beneficiari/clienţi (formular experienţă similară); 

- Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani egala sau mai mare cu valoarea 

estimata a contractului; 

- Declaraţia furnizorului de servicii privind lipsa dublei finanțări a serviciilor supuse 

contractului. 

 

c) Oferta tehnică 

Oferta tehnică pentru Serviciile de stimulare a ocupării persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de munca aparţinând  unor grupuri vulnerabile va cuprinde următoarele 

capitole şi va fi structurată astfel: 

1. Descrierea generală a Furnizorului de Servicii 

1.1 Descrierea organizaţie: date de identificare (denumire, data înfiinţării, formă de 

organizare şi sediul acesteia), reprezentanţi legali şi poziţia acestora în firmă, persoană de 
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contact şi poziţia acesteia în cadrul echipei de lucru, structura organizaţională, afiliere la 

alte organizaţii, misiunea şi obiectivele Furnizorului de Servicii, strategia firmei (principalele 

servicii/produse livrate, segmente de piaţă vizate), platitor sau neplatitor de TVA. 

1.2 Experienţa organizaţiei în livrarea de servicii similare (specifice pieţei muncii, măsurilor 

active de combatere a şomajului).  

1.3 Alte participări şi experienţe în cadrul altor programe cu finanţare naţională sau 

internaţională (detaliere). 

 

2 Echipa de proiect 

2.1 Echipa de lucru: (structura adecvată de personal, relevanţa specializărilor, experienţa 

lor personală în livrarea de servicii similare) – necesitatea corelării cu H.G. nr. 277/2002 

privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru 

stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 

2.2 Componenţa echipei de lucru (numele şi prenumele membrilor echipei, vechimea în 

organizaţie, statutul acestora – personal propriu, colaboratori, etc.). 

2.3  Disponibilitatea acestora de a participa la servicii. 

2.4 CV-urile membrilor echipei de lucru (model Europass) şi documente justificative care să 

ateste calificările şi experienţă. 

 

3. Soluții logistice pentru derularea serviciului: 

3.1 Sediu în localitatea în care se oferă serviciile; soluţii propuse. (Furnizorul de servicii 

specializate acreditat va avea sediu/resedinta/punct de lucru in jud. Prahova sau isi va 

deschide unul pana la data inceperii activitatilor) 

3.2 Asigurarea spaţiilor de derulare a serviciilor/componenţa şi regimul de proprietate 

pentru facilităţile necesare implementării serviciilor.  

3.3 Dotări cu echipamente necesare derulării serviciului: structura şi regimul de proprietate 

pentru echipamentele existente în cadrul firmei şi a celor necesare implementării serviciilor 

(de ex. Copiator, computere, telefon, etc.).  

 

4. Metodologia de lucru. Stabilirea planului general de furnizare a serviciilor 

4.1 Criteriile de stabilire/selecţie a clienţilor serviciului. Metode de identificare a opţiunilor 

profesionale ale clienţilor. Baza de date pentru serviciile oferite (datele clientului, educaţie 

şi experienţă, prospectarea carierei, interes în angajarea asistată etc.). 

4.2 Descrierea modului de colaborare cu organele specializate din judeţ/localitate în 

activităţile de selecţie a clienţilor/plasare a acestora. 

4.3 Metodele de identificare a locurilor de muncă disponibile; inventar de oportunităţi de 

angajare; relaţiile cu patronatul şi sindicatele. 

4.4 Metode de lucru şi organizare a echipei de proiect  

 Lista personalului (inclusiv CV) utilizat în desfăşurarea programului (Furnizorul de servicii 

specializate acreditat nu va putea modifica componenta echipei propuse in oferta tehnica 

decat dupa inceperea activitatilor prevazute, datorita unor cauze independente (imbolnavire, 

deces, incetare relatii contractuale) prin depunerea unei notificari la autoritatea 
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contractanta. Persoanele care vor inlocui membrii echipei initiale trebuie sa indeplineasca 

aceleasi conditii de studii si experienta ca si persoanele inlocuite);  

 Se va preciza numărul total de ore-om, om-zile sau om-lună pentru fiecare specialist: 

A) manager/coordonator; 

B) experţi informare/consilieri orientare privind cariera; 

C) experţi plasare; 

D) experţi antreprenoriali; 

E) alţi experţi (ex: consultanţi sociali, mediatori sociali, specialişti persoane cu handicap, 

etc.) – opţional. 

4.5 Planificarea detaliată în timp a activităţilor proiectului (calendar de desfasurare, orar 

zilnic/saptamanal, defalcare activitati pe fiecare expert, etc). 

4.6 Furnizarea efectivă a serviciilor: obiective specifice, rezultate aşteptate, indicatori de 

realizare ce vor fi urmăriţi pe durata implementării şi la finalul serviciului, monitorizarea 

şi raportarea lunară către AJOFM  

4.7 Modalităţi de promovare a serviciului şi de diseminare a rezultatelor înregistrate. 

 

Obligații ale furnizorului de servicii specializate acreditat 

Furnizorul de servicii specializate acreditat are următoarele obligații: 

1) să deţină sau să deschidă punct de lucru în jud. Prahova cu respectarea prevederilor 

HG nr. 277/2002 pentru aprobrea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii 

specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

2) să constituie garanția de buna executie a contractului printr-un instrument de 

scrisoare bancară sau orice alta modalitate prevazuta in documentatia de atribuire, în valoare 

de maxim 10% din valoarea contractului, în condițiile Legii nr. 98/2016; 

3) să furnizeze serviciile conform dispozitiilor legale in vigoare in domeniul ocuparii 

fortei de munca si la standardele şi/sau performanţele prezentate în documentaţia tehnică; 

4) să presteze serviciile în mod profesionist, obiectiv şi imparţial, având grijă ca 

interesele clienţilor (persoane în căutarea unui loc de muncă şi angajatori) să primeze mereu, 

indiferent de viitoarele activităţi ale Furnizorului de servicii specializate acreditat şi evitând 

conflictele cu alte contracte sau interese ale propriei firme; 

5) să asiste minim 50 de persoane în căutarea unui loc de munca prin acordarea 

serviciilor de informare şi consiliere profesionalã; 

6) să asiste minim 50 de persoane în căutarea unui loc de munca prin acordarea 

serviciilor de mediere a muncii; 

7) să asiste minim 20 de persoane în căutarea unui loc de munca prin acordarea 

serviciilor de consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau 

pentru iniţierea unei afaceri; 

8) să plaseze minim 15 persoane în căutarea unui loc de munca asistate prin acordarea 

serviciilor de informare şi consiliere profesionalã; 

9) să plaseze minim 15 de persoane în căutarea unui loc de munca asistate prin 

acordarea serviciilor de mediere a muncii; 
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10) să plaseze minim 5 de persoane în căutarea unui loc de munca asistate prin 

acordarea serviciilor de consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri (deschiderea de afaceri); 

11) să identifice angajatori care au locuri de muncă vacante pe care să plaseze 

persoanele în căutarea unui loc de munca asistate; 

12) să depună dilgenţele necesare pentru menţinerea statutului de persoană ocupată 

pentru persoanele plasate cel puţin 3 luni în cazul serviciilor de informare şi consiliere şi 

mediere a muncii sau 6 luni, în cazul serviciilor de serviciilor de consultanţã şi asistenţã 

pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; 

9) să raporteze către A.J.O.F.M. Prahova prestarea serviciilor prevăzute prin 

elaborarea unor rapoarte tehnice şi financiare lunare/final/impact, anexând documente 

justificative. 

Termenele de transmitere a rapoartelor la A.J.O.F.M. Prahova de către Furnizorul de 

servicii specializate acreditat sunt: 

- Rapoartele lunare până în data de 10 a lunii următoare celei de raportare;  

- Raportul final (tehnic şi financiar) în termenul maxim de 12 decembrie 2016; 

- Raportul de impact: maxim 30 zile de la expirarea perioadei de monitorizare (6 luni 

de la data finalizării contractului). 

Termene de acceptare de către AJOFM sunt: 

- Rapoartele lunare: maxim 5 zile de la data depunerii acestora; 

- Raportul final maxim: maxim 10 zile de la data depunerii acestuia; 

- Raportul de impact: maxim 5 zile de la data depunerii acestora. 

 

Standarde şi monitorizare 

Furnizorul de servicii specializate acreditat este obligat să respecte diligenta 

corespunzătoare, precum şi standardele relevante în îndeplinirea contractului. 

Furnizorul de servicii specializate acreditat se angajează să furnizeze Serviciile la cele 

mai înalte standarde, atât profesional cât şi moral.  

Furnizorul de servicii specializate acreditat va înlocui imediat angajaţii în cadrul 

Contractului consideraţi de către A.J.O.F.M. Prahova a fi necorespunzători.  

Furnizorul de Servicii are obligaţia să prezinte la 6 luni de finalizarea furnizării 

serviciilor evaluarea impactului acestora. 

În vederea monitorizării derulării contractului, A.J.O.F.M. Prahova va desemna o comisie 

de monitorizare care va verifica activităţile derulate, documentele şi evidenţele relevante 

referitoare la serviciile furnizate şi va aproba Rapoartele tehnice şi financiare lunare, finale şi 

de impact. 

Furnizorul de Servicii va permite personalului A.J.O.F.M. Prahova prin reprezentanţii 

autorizaţi ai acestuia monitorizarea activităţii sau a documentelor şi evidenţelor relevante 

referitoare la serviciile furnizate. 
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Plata serviciilor 

Decontarea cheltuielilor se face pe bază de factură emisă de furnizor, însoțită de 

documente justificative tehnice, pentru fiecare categorie de servicii - în funcție de gradul 

de realizare al indicatorilor de performanță prevăzuți (clienți asistați, clienți plasați), dar 

nu mai mult de valoarea prevăzută pentru fiecare indicator în parte. 

Plata serviciilor se va face de către A.J.O.F.M. Prahova pe baza facturilor însoţite de 

documente justificative tehnice, emise de furnizorul de servicii, după aprobarea Rapoartelor 

Tehnice şi Financiare lunare depuse la A.J.O.F.M. Prahova şi în urma vizitelor de monitorizare 

lunare ce vor fi efectuate de personalul A.J.O.F.M. Prahova desemnat. 

Modalitățile de plată a serviciilor prestate de furnizorul de servicii specializate 

acreditat sunt: 

c) 45% din valoarea contractului va fi plătită lunar după realizarea serviciilor prevăzute, 

proporţional cu numărul persoanelor asistate în baza Rapoartelor tehnice şi financiare lunare 

acceptate de A.J.O.F.M. Prahova; 

d) 55% din valoarea contractului va fi plătită la finalizarea contractului, proporţional cu 

îndeplinirea obligaţiei de plasare a persoanelor în căutarea unui loc de munca pe baza 

Raportului tehnic şi financiar final acceptat de A.J.O.F.M. Prahova; 

La finalul contractului, furnizorul de servicii specializate acreditat va elabora şi 

transmite un centralizator cu toţi participanţii la program şi situaţia lor la zi (adică dacă mai 

sunt şomeri sau angajaţi), plata fiind condiţionată de transmiterea acestui centralizator. 

Furnizorul de servicii specializate acreditat are obligația menținerii ratei de plasare 

realizată în sensul în care, persoanele în căutarea unui loc de munca plasate vor trebui să-şi 

mențină raporturile de muncă cu angajatorii cel puţin 3 luni în cazul serviciilor de informare 

şi consiliere şi mediere a muncii sau 6 luni, în cazul serviciilor de serviciilor de consultanţã şi 

asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, iar 

furnizorul de servicii specializate acreditat va elabora şi transmite un Raport de impact depus 

în termen de 6 luni de la finalizarea contractului. În situaţia în care, în perioada în care 

există obligaţia de menţinere a raporturilor de muncă acestea încetează,  furnizorul de 

servicii specializate are obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data încetării, sa-l plaseze 

la un alt angajator, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru diferenţa rămasă sau 

să plaseze o alta persoană în locul acesteia. 

În cazul în care furnizorul de servicii specializate acreditat nu reuşeşte plasarea în 

termenul de 30 de zile, acesta va suporta o penalitate din tariful unitar/client plasat, 

proportional cu numarul de zile de nerespectare a obligatiei de menţinere. 

Ca urmare a analizei Rapoartelor Tehnice, Financiare şi de Impact depuse de furnizorul 

de servicii şi după aprobarea acestora (A.J.O.F.M. Prahova verificând documentele 

prezentate şi evaluând serviciile furnizate), facturile emise de furnizor sunt acceptate la 

plată şi se va proceda efectuarea plăţii. 
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Alte precizări: 

- AJOFM va analiza rapoartele tehnice şi financiare, documentele prezentate şi va 

evalua serviciile furnizate şi gradul de realizare a indicatorilor de performanţă (număr de 

clienţi asistaţi, număr de clienţi plasaţi).  

- Cheltuielile Furnizorului de servicii se decontează pe baza documentelor tehnice 

justificative, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de performanţă; 

- Furnizorul de servicii este de acord să menţină şi să păstreze toate evidenţele, 

registrele, dosarele beneficiarilor serviciilor şi evidenţele de prezenţă ale acestora. 

Furnizorul de Servicii va permite personalului A.J.O.F.M. Prahova sau al clienţilor ori 

reprezentanţilor autorizaţi ai acestora monitorizarea activităţii sau a documentelor şi 

evidenţelor relevante referitoare la serviciile furnizate. 

 

Garanția de bună executie 

Se solicita constituirea garantiei de buna executie a contractului in conformitate cu 

dispozitiile legale in vigoare cu privire la achizitiile publice. 

 

Sancțiuni şi penalități pentru nerealizarea sau realizarea necorespunzătoare a 

prevederilor contractuale 

Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract părţile răspund potrivit legii. 

În cazul în care furnizorul de servicii nu îşi execută obligaţiile contractuale sau le 

execută în mod necorespunzător, datorează celeilalte părţi penalităţi stabilite conform 

paragrafelor de mai jos. 

A) Penalizări referitoare la asistare 

Pentru neoferirea serviciilor către numărul planificat de beneficiari, Furnizorul de 

Servicii va plăti o penalizare de 60 % din tariful unitar/participant asistat efectiv (calculat la 

finalul contractului) înmulţit cu diferenţa dintre numărul planificat de participanţi şi numărul 

efectiv de participanţi care au beneficiat de servicii. 

 

Penalitate referitoare la asistare (Pasistare) = tarif unitar/asistat x (participanţi 

planificaţi – participanţi efectiv asistaţi) x 0,6. 

 

B) Penalizări referitoare la plasare 

Pentru nerealizarea ratei de plasare convenită, Furnizorul de servicii va plăti o 

penalizare egală cu 100% din tariful unitar/participant plasat efectiv (calculat la finalul 

contractului) înmulţit cu diferenţa dintre numărul planificat de participanţi plasaţi şi numărul 

efectiv de participanţi plasaţi. 

 

Penalitate referitoare la plasare (Pplasare) = tarif unitar/plasat x (participanţi de 

plasat planificaţi – participanţi efectiv plasaţi) x 1,0  
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C) Penalizări referitoare la menținere 

Pentru nerealizarea obligaţiei de menţinere convenită, Furnizorul de servicii va plăti o 

penalitate egală cu 75% din tariful unitar/participant plasat efectiv (calculat la finalul 

contractului) împărţit la numărul de luni în care există obligaţia de menţinere înmulţit cu 

numărul de luni pentru care nu a fost respectată obligaţia. 

 

Penalitate referitoare la menţinere (P menţinere) = tarif unitar/plasat / numărul de luni 

în care există obligaţia de menţinere x numărul de luni pentru care nu a fost respectată 

obligaţia x 75% 

 

Conflicte de interese 

Politica A.J.O.F.M. Prahova prevede că Furnizorul de servicii specializate acreditat să 

presteze serviciile în mod profesionist, obiectiv şi imparţial, având grijă că interesele 

clienţilor (persoanele în căutarea unui loc de muncă şi angajatorii) să primească mereu, 

indiferent de viitoarele activităţi ale Furnizorului de servicii specializate acreditat şi evitând 

conflictele cu alte contracte sau interese ale propriei firme. 

Furnizorul de servicii specializate acreditat nu va fi angajat pentru nici un contract care 

ar intra în conflict cu obligaţiile sale anterioare sau curente către alţi clienţi sau care i-ar 

împiedica să îşi îndeplinească misiunea în interesul cel mai bun al A.J.O.F.M. Prahova şi al 

clienţilor deserviţi. 

Furnizorul de servicii specializate acreditat sau oricare dintre afiliaţii săi nu va fi 

angajat în nici un contract care prin natura să poate intra în conflict cu un alt contract al 

Furnizorului de servicii specializate acreditat. 

 

Drepturi de proprietate intelectuală 

Câştigătorul procedurii de achiziţie (Furnizorul de servicii specializate acreditat) va 

cesiona în întregime către Achizitor (A.J.O.F.M. Prahova) drepturile patrimoniale asupra 

instrumentelor şi raportului de evaluare şi, în special, drepturile de utilizare sau exploatare 

prin orice mijloc sau procedeu existent la data intrării în vigoare a contractului sau inventate 

sau aduse la cunoştiinţa publică la o dată ulterioară, astfel cum sunt aceste drepturi 

prevăzute de legislaţia privind drepturile de autor şi drepturile conexe. 

Orice studii, rapoarte sau alte materiale, grafice, software sau de altă natură, realizate 

de Furnizorul de servicii specializate acreditat pentru A.J.O.F.M. Prahova în cadrul 

Contractului vor aparţine şi vor rămâne în proprietatea A.J.O.F.M. Prahova. Furnizorul de 

servicii specializate acreditat poate păstra o copie a acestor documente sau programe soft. 

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor de la furnizorul de servicii specializate 

acreditat către A.J.O.F.M. Prahova are caracter exclusiv. 

 

Confidențialitate 

Pe durata Contractului şi timp de doi ani de la expirarea acestuia, Furnizorul de servicii 

nu va dezvălui informaţii de tip confidenţial referitoare la servicii, contract, date personale 
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sau operaţiunile desfăşurate fără obţinerea în prealabil din partea A.J.O.F.M. Prahova, 

persoanei în căutarea unui loc de muncă sau angajatorului a acordului său scris. 

 

Cesiunea contractului sau subcontractare 

Furnizorul de servicii nu va putea cesiona acest contract sau subcontracta vreo parte a 

acestuia. 

 

Modalitate de achiziție a serviciilor şi criterii de evaluare a ofertelor 

Procedura aplicată: selecţie de oferte 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț 

 

Criterii pentru evaluarea Ofertei Tehnice 

Se acordă un bonus de maxim 10 puncte pentru identificarea şi evaluarea riscurilor ce 
pot afecta derularea contractului și propuneri de minimizare a acestora, precum şi pentru 
aspectul general al ofertei. 

 
 

Nr. Criteriu 
Punctaj 
maxim 

Observații 

A Experiența 10  

5.  Vechimea organizaţiei 1  

6.  Experienţa anterioară specifică pieţei muncii (sau în 
activitate similară) 

4 
 

7.  Participări la alte programe internaţionale sau naţionale 2  

8.  Rezultate anterioare pozitive  3  

 Suma capitolului A (NTA)   

B Personal 15  

5.  Structură personal (număr adecvat, organigramă, 
relevanţa specializărilor) 

4 
 

6.  Vechime personal (propriu şi colaboratori) în cadrul 
organizaţiei  

4 
 

7.  Disponibilitatea personalului 2  

8.  CV-urile persoanelor implicate în proiect şi acte de 
studii 

5 
 

 Suma capitolului B (NTB)   

C Dotări 5  

4.  Sediu 1  

5.  Spaţii adecvate (dacă este cazul se ataşează 
precontracte de închiriere) 

2 
 

6.  Dotare cu echipamente IT şi mobilier necesare furnizării 
serviciilor 

2 
 

 Suma capitolului C (NTC)   

D Tehnici, metode, instrumente de lucru 20  

9.  Criterii de selecţie firme 2  

10.  Convenţii cu potenţiali angajatori 2  

11.  Metoda de lucru şi organizare 4  

12.  Planificare detaliată în timp, activităţi propuse 2  
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13.  Obiective specifice, rezultate aşteptate, indicatori de 
realizare 

3 
 

14.  Programa de lucru 2  

15.  Materiale utilizate 2  

16.  Plan de promovare (cine, ce, unde, cum) 2  

 Informaţia conţinută este relevantă şi credibilă 1  

 Suma capitolului D (NTD)   

E 

Identificarea şi evaluarea riscurilor ce pot afecta 
derularea contractului și propuneri de minimizare a 
acestora 

8 
 

Aspectul general al ofertei 2  

Suma capitolului E (NTE)   

Punctaj total (NT)   

Notă:  

3) Criteriile nerelevante pentru tipul acesta de servicii se exclud de către toţi membrii 
Comisiei de Evaluare; 

4)  Modalitate calcul - Numărul de riscuri identificate ce pot afecta derularea 
contractului și propuneri de minimizare a acestora 

Descriere: Punctajul (P(n) = max. 8 pct. se acorda astfel: Se vor prezenta toate riscurile și 
soluțiile de minimalizare/eliminare a acestora privind execuţia activităţilor  necesare 
atingerii rezultatelor proiectului, aşa cum sunt analizate de către fiecare ofertant în parte în 
cadrul propunerii tehnice, în vederea obţinerii numărului maxim de riscuri identificate de 
către toţi ofertanţii din cadrul procedurii de atribuire (notat NR(max));  
a) Pt.ofertă cu cel mai mare nr. de riscuri identificate, se acorda 8 puncte;  

b) Pt.ofertele cu un nr. mai mic de riscuri și soluțiile de minimalizare/eliminare a acestora 
decât oferta de la lit. a), P(n) se calculează proporţional, astfel: P(n)=(NR(n)/NR (max))x8 
pct.  

Riscurile considerate că afectează realizarea activităţilor necesare atingerii obiectivelor şi a 
rezultatelor programului care în mod evident nu influenţează execuţia activităţilor/prestarea 
serviciilor şi/sau care nu sunt descrise sub forma unei liste (numerotata în ordine crescătoare) 
nu vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul. 

 

Calculul Notei finale NT: 

NTA + NTB + NTc + NTD + NTE = NT 

 
 

          

 
Scorul total maxim este de 60 puncte. 
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Criterii pentru evaluarea Ofertei Financiare 

 

Nr. Criteriu 
Punctaj 
maxim 

Observații 

 Costuri  40  

1. Tarif unitar pe persoană asistată 18  

2. Tarif unitar pe persoană plasată 22  

 Suma capitolului (NF)   

 

Pentru cel mai scăzut tarif se acordă punctajul maxim alocat pe fiecare linie. 

 

Pentru celelalte tarife, punctajul se acordă astfel: 

TPf(n)=  (tarifminim /tarifofertat ) x punctajul maxim acordat pe fiecare linie 
Unde, 

Cf(n).- punctajul ofertei financiare evaluate; 
Cost minim - costul cel mai mic ofertat; 

Cost ofertat - costul ofertat de furnizorul de servicii pentru care se calculează 

punctajul. 

 

Scorul final al ofertei Sf = NT + NF 

 

Se va considera oferta admisibila, oferta care va indeplini cumulat minim 65 puncte. 
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Anexa nr. 1 

 

RAPORT TEHNIC LUNAR 
  
Scopul serviciilor  

Obiectivele serviciilor OB1 

OB2 

…………. 

Rezultate aşteptate R 1 

R 2 

………… 

Număr contractat de clienţi asistaţi  

Număr contractat de clienţi plasaţi  

Data de început a contractului  

Durata contractului  

     
Tipul măsurii active: 
- informare şi consiliere privind cariera; 
- medierea muncii; 
- consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei 
afaceri. 
 

1. Scurtă descriere a serviciilor 

Nr. 
crt. 

Tipul serviciilor 
Obiectivele 
serviciilor 

Rezultatele 
aşteptate 

Numărul 
persoanelor 
beneficiare 

I. 

Înregistrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi 
angajatorilor: 

 nr. total de persoane contactate; 

 nr. persoane înregistrate conform listelor communicate de 
A.J.O.F.M. Prahova; 

 nr. angajatori contactaţi; 

 nr. angajatori cu care s-au stabilit parteneriate de lucru; 

 alte tipuri de servicii*) 

   

II. 

Informare şi consiliere privind cariera: 

furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia 
ocupaţiilor; 

evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea 
orientării profesionale; 

dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă, în  vederea luării de către 
acestea a deciziei privind propria carieră; 

instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de 
muncă; 

alte tipuri de servicii*) 
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III. 

Medierea muncii: 
a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile 
de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea 
de burse ale locurilor de muncă; 
b) mediere electronica având ca scop punerea automatã în 
corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă 
prin intermediul tehnicii de calcul; 
c) preselecţia candidaţilor corespunzãtor cerinţelor locurilor 
de muncă oferite şi în concordanţă cu pregãtirea, 
aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora; 
d) alte tipuri de servicii*) 

   

IV. 

Consultanță şi asistență pentru începerea unei activități 
independente sau pentru inițierea unei afaceri 
a) Serviciile de bază: 
- consultanţă; 
- instruire; 
-informare. 
b) Serviciile specializate: 
- consultanţă individuală: 

asistenţă tehnică în procesul infiinţării unei firme; 

elaborarea planului de afaceri. 
- instruirea antreprenorială de grup: 

management, marketing şi tehnici de  vânzare; 

legislaţie; 

contabilitate şi evidenţă primară; 

întocmirea planurilor de afaceri. 
c) alte tipuri de servicii*) 

      

 *) Se va completa de către furnizor în funcţie de serviciile oferite în cadrul acestui tip de măsură 
activă. 
  
 

2. Progresul serviciilor 

 

 

2.1 Metodologia folosită în asistarea clienților  

(Descrieţi procedurile folosite pentru asistarea şi plasarea fiecărui client: evaluarea clientului, 

planificarea serviciilor pentru acesta, urmărirea efectelor serviciilor pentru client, etc. În funcţie de 

tipul de serviciu necesar fiecărui client descrieţi traseul pe care l-a urmat clientul de la recrutare 

până la părăsirea serviciilor. Prezentaţi strategia pe care aţi folosit-o pentru plasarea clienţilor. 

Anexaţi toate formularele pe care le-aţi utilizat în furnizarea serviciilor, prcum şi dovezile asistării şi 

plasării clienţilor) 

 

 

2.2. Activități realizate (Descrieţi modul de realizare a activităţilor din planul de activităţi faţă 

de planificare; descrieţi rezultatele obţinute în comparaţie cu cele planificate. Apoi completaţi 

tabelele de mai jos şi anexaţi Raportul Lunar de Activitate al persoanelor aflate în posturi cheie, şi al 

colaboratorilor principali, precum şi Fişele de prezenţa / Pontaj pentru fiecare persoană implicată. 

Vezi anexele.) 
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 Stadiul realizarii activitatilor 

Rezultate / 

Activitati 

Perioada planificata Perioada actuala 

Motiv 

deviatie 

Acțiuni 

corective 

care au fost 

sau 

urmează a 

fi 

întreprinse 

Data de 

început 

% la ½ 

contract 

Data 

de 

sfârşit 

Data de 

început 

% de 

realizare 

Data 

de 

sfârşit 

Rezultatul 1* 

Activitatea 1 

        

Activitatea 2         

……………………         

         

Rezultatul n 

Activitatea n 

        

……….         

**………         

(*) Se vor trece rezultatele şi activităţile din Propunerea Tehnică 

(**) Precizaţi şi noile activităţi pe care le-aţi desfăşurat şi care nu au fost prinse în planificarea iniţială a ofertei 

 

a) Indicatori de realizare a rezultatelor 

Rezultate 

/ 

Indicatori 

Planificat 

pentru 

perioada 

aceasta de 

raportare 

de la 

începutul 

contractului 

(% si numar) 

Planificat la 

sfârşitul 

contractului 

(numar) 

Realizat în 

luna 

raportata 

Realizat de 

la începutul 

contractului 

până la data 

raportarii 

Deviație 
Motivul 

deviației 

Acțiuni 

corective 

care au 

fost sau 

urmează a 

fi 

întreprinse 

Rezultatul1 

Indicator 1 

………… 

       

Indicator 2 

………… 

       

…………..        

Rezultatul 

n 

Indicator 1 

……….. 

       

Indicator 2 

………… 

       

…………        
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Numele 

clientului 
CNP 

Data de 

începere a 

asistenței 

Data la care se 

termină 

asistența 

Motivul 

părăsirii 

serviciilor 

Angajator 

(nume, 

adresa, 

telefon) 

Data 

angajării 
Funcția 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

3. Exemple de succes şi/sau probleme apărute în timpul furnizării serviciilor 

(Descrieţi pe scurt succesele – obţinerea unei sponsorizări, crearea unor noi locuri de muncă directe 

sau indirecte, mulţumiri primite de la clienţi, sau parteneri sau alte evenimente relevante – şi/sau 

problemele apărute în furnizarea serviciilor, precum şi modul de abordare şi rezolvare a problemelor 

sau acţiunile care trebuie întreprinse pentru rezolvarea lor.) 

 

4. Planificarea serviciilor pentru perioada următoare 

(Descrieţi – nu enumeraţi doar – activităţile ce urmează să le desfăşuraţi şi cum vor fi acestea 

realizate, conform celor planificate în Propunerea Tehnică şi/sau actualizrilor convenite cu AJOFM. 

Prezentaţi strategia pe care o veţi folosi pentru plasarea clienţilor.) 

 

5. Altele pe care le considerați importante 

(Adăugaţi aici orice alte informaţii pe care le consideraţi relevante pentru monitorizarea şi evaluarea 

contractului şi care nu au putut fi încadrate i nici unul din punctele de mai sus.) 

 

6. Anexe la raportul tehnic, care pot fi: 
    - programa şi orarul activităţilor desfăşurate; 
    - lista cuprinzând persoanele beneficiare ale acestor tipuri de măsuri; 

- rapoarte individuale pentru personalul implicat şi rapoarte individuale ale persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă; 
    - fişele de pontaj ale personalului implicat; 
    - orice alte materiale care pot fi relevante şi pot susţine raportul tehnic. 
  
    Observaţii* ....................................... 
  

Furnizor .................................. 
Numele şi prenumele conducătorului unității 

(în clar) 
Data ........                                                                                      Ştampila unității 
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Anexa nr. 2 
  

RAPORT FINANCIAR LUNAR 
                                                                  

Tipul serviciilor Numărul 
de beneficiari 

Costul unitar 
al serviciilor*) 

Valoarea totală 
3= 1 x 2 

0 1 2 3 

        

        

        

        

        

         *) Se va calcula pentru fiecare tip serviciu furnizat. 
  
  

Furnizor......................... 
Numele şi prenumele conducătorului unității 

(în clar) 
 
 

b) Data ............                                                              Ştampila unităţii 
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Anexa nr. 3 

 

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE ÎNREGISTRARE 

 

  

Numele şi  prenumele:  

Data naşterii:  

Locul naşterii:  

CI/BI 

serie ....../nr……: 

 

CNP:  

Domiciliul:  

Telefon: 

E-mail: 

 

 

Studii absolvite:  

Calificarea:  

Şomer indemnizat,  număr dosar:  

Şomer neindemnizat, număr dosar: ` 

Incadrarea in cadrul grupului vulnerabil: [ ] persoane cu handicap; 

[ ] tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul 

instituţionalizat de protecţie a copilului; 

[ ] familii monoparentale; 

[ ] persoane de etnie rromă; 

[ ] femei, inclusiv femei victime ale violenței în familie; 

[ ] absolvenți ai instituţiilor de învăţământ; 

[ ] tineri NEET 16-24 ani;  

[ ] șomeri de lungă durată, inclusiv tineri; 

[ ] imigranți, refugiaţi şi persoane care solicita azil; 

[ ] victime ale traficului de persoane; 

[ ] persoane fără adăpost; 

[ ] victime ale violenţei în familie; 

[ ] persoane aflate anterior în detenție sau aflate în 

evidenţă Serviciului de Probaţiune;  

[ ] persoane cu diferite dependente (alcool, droguri);  

[ ] persoane care primesc ajutor de inserție socială;  

[ ] persoane peste 45 de ani;  

[ ] persoane afectate de boli care le influenţează viaţa 

profesională şi socială (ex. HIV/SIDA, cancer, etc.); 

[ ] alte categorii care se încadrează în categoria 

grupurilor vulnerabile: __________________________ 

Semnătura titularului  

Servicii propuse:  

 

 

 

Numele şi prenumele personalului implicat-poziția acestuia în cadrul furnizorului  
(ex: consilier orientare în cariere, etc) 

……………………………………. 
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Anexa nr. 4 

FIȘĂ ANGAJATOR 

-MODEL- 
FIȘA COMPANIEI 

DATE DE BAZĂ 

Nume comercial   Cod fiscal   

 

  An înființare   

Adresă    C.P.   

Localitate   Județ   

Telefon   Mobil Fax   

Website   E-mail   

Activitate   Sector   

Persoană de 

contact   

 

  

Manager 

companie   

Data vizită   

 

  

Număr angajați   Cod CAEN   

DATE COMERCIALE 

Produse fabricate   

Servicii prestate   

Domeniu 

teritorial   

Gradul de 

modernizare a 

instalațiilor    

LOC DE MUNCĂ 

Contractarea sau 

subcontractarea 

face parte din 

munca Dvs.?   

FORMARE 

Realizare 

formare continuă 

pentru angajați 

Da În ce constă formarea? 
 

Noi necesități de 

formare         

CONTRACTARE 

Realizați selecția 

în mod direct Da   Nu   
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Utilizați companii 

de selecție / 

intermediere  Da    Nu Care 

Realizați 

contracte cu 

pers. cu 

dizabilități Da    Nu   

Realizați 

contracte cu 

subvenții Da    Nu   

Angajați mai 

mult Bărbați   Femei   

Vârsta Sub 25 de ani 26 – 35 36 - 45 Peste 45 de ani 

Găsiți personal 

care se ajustează 

cerințelor? Da  

 

De ce?   

INSERȚIE OCUPAȚIONALĂ 

Prognoză nr. 

angajați Scăzut Menținut Crescut   

Posturi care au 

cele mai mari 

posibilități   

Profilul 

candidaților care 

solicită de obicei   

Moment al anului   

COLABORARE 

Vrea să 

colaboreze cu 

serviciul nostru 

de intermediere 

Da  

Formare   

Nu 

Practică   

Oferte de muncă   

Informare despre bonusuri și 

subvenții   

Discuții, seminarii   

Rețea online   

 
 
 

Întocmit, 
............................... 
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Anexa nr. 5 

FIȘĂ DE POTRIVIRE ÎNTRE CANDIDAT și OFERTA LOCULUI DE MUNCĂ 
-MODEL- 

FIȘĂ DE POTRIVIRE ÎNTRE CANDIDAT și OFERTA DE MUNCĂ 

Nume   

Data 00/00/2016 

OBSERVAȚII PRIVIND PERSOANELE 
OBSERVAȚII PRIVIND LOCUL DE 
MUNCĂ 

POTRIVIRE  ÎNTRE 
OFERTĂ ȘI PREFERINȚE 
(scăzut, mediu, înalt) 

Preferințe   Preferințe     

Vocațional   Vocațional     

Tip de lucru   Tip de lucru     

Singur   Singur     

În echipă   În echipă     

Aer liber   Aer liber     

Spațiu închis   Spațiu închis     

Autonom   Autonom     

Dirijat   Dirijat     

Competențe   Competențe     

Tehnici specifice   Tehnici specifice     

1   1     

2   2     

Transversale   Transversale     

1   1     

2   2     

Experiență anterioară în 
muncă (da/nu) ani   

Experiență anterioară în 
muncă (da/nu) ani     

În general   În general     

Specifică   Specifică     

Abilități sociale 
dobândite   

Abilități sociale 
dobândite     

1   1     

2   2     

Condiții de muncă 
solicitate   

Condiții de muncă 
solicitate     

Program    Program      

Salariu   Salariu     

Deplasare   Deplasare     

Norma de lucru   Norma de lucru     

DATELE OFERTEI   

Post vacant   Compania Canal publicitate 

Se recomandă oferta de 
lucru   

Fișă elaborată de   
Întocmit, 

............................... 

mailto:ajofm@ph.anofm.ro
http://www.prahova.anofm.ro/
http://www.facebook.com/fiiinformat

