
 1 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  

S E C R E T A R  

Serviciul Resurse Umane  

Nr. 43360 din 08.07.2015  

 

C A I E T  D E  S A R C I N I 
Privind achiziționarea cursurilor de formarea profesională a funcţionarilor publici  

pentru anul 2015 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 

prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor, la baza cărora se elaborează de către 

ofertant propunerea financiară.  

INFORMATII GENERALE  

Denumire: MUNICIPIUL ARAD  

Autoritatea Contractanta  

Adresa: B-dul Revoluției, nr. 75, cod poștal 310130, județul Arad, Romania  

Numar de telefon: 0257/281850 int. 162, 462 

Fax: 0257/281450  

 

1. 
Obiectul prezentului ,,Caiet de sarcini” îl constituie achiziţionarea serviciilor de formarea 

profesională a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Arad pentru anul 2015, în 

conformitate cu H.G. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a 

funcţionarilor publici. 

Obiectul caietului de sarcini 

a.1. tipul programului: formare profesională; 

a.1.1. domeniile
- Managementul serviciilor publice şi de utilitate publică;  

 în care se organizează programul de formare:  

- Politici publice şi planificare strategică; 

- Sistemul de control intern/managerial în entităţile publice; 

- Managementul resurselor umane; 

- Management financiar-bugetar şi al patrimoniului; 

- Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; 

- Dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie; 

- Legislaţia Uniunii Europene;  
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- Comunicare, relaţii publice, transparenţă decizională, informaţii - date 

publice/clasificate/cu caracter personal; 

- Procedură civilă şi contencios administrativ; 

 a.2. obiectivele generale ale participării la programul de formare:  

- asigurarea dezvoltării cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale participanţilor în domeniile 

tematice vizate; 

- îmbunătăţirea calităţii activităţilor profesionale individuale desfăşurate în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu; 

a.3. Tematica ce va fi tratată: 

- Auditul fondurilor structurale 

- Audit şi control 

- Protecţia muncii, sănătate şi securitatea muncii 

- Stingerea incendiilor 

- Managementul protecţiei civile 

- Managementul situaţiilor de urgenţă 

- Gestionarea informaţiilor clasificate 

- Managementul resurselor umane din entităţile publice 

- Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici 

- Autorizarea lucrărilor de construcţii 

- Abordare tehnico-legislativă pentru elaborarea şi publicarea actelor normative 

- Norme şi proceduri de tehnică legislativă 

- Stare civilă 

- Evidenţă persoane 

- Acţiunea în revendicare-legile proprietăţii şi rolul acestora în dezvoltarea comunităţii 

- Controlul legalităţii actelor administrative prin contenciosul administrativ 

- Legislaţie privind regimul proprietăţii 

- Protecţia juridică a drepturilor omului – jurisprudenţa CEDO 

- Implementare proiecte 

- Managementul serviciilor publice 

- Management public 

- Managementul proiectelor 

- Elaborarea propunerilor de finanţare pentru accesarea instrumentelor/ fondurilor 

structurale 

- Managementul instrumentelor structurale 
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- Investiţii şi administrarea patrimoniului 

- Administrare fond locativ şi utilităţi 

- Cadastrul  - abordări şi reglementări în context european 

- Managementul contractelor de lucrări 

- Dezvoltare durabilă locală 

- Audit energetic 

- Concesionarea, vânzarea sau închirierea bunurilor, concesionarea de servicii ale 

unităţilor administrativ-teritoriale – organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice 

- Gestionarea durabilă a domeniului public sau privat al unităţilor administrative-teritoriale 

- Dezvoltare urbană 

- Amenajarea teritoriului şi urbanism 

- Conservare şi restaurare arhitecturală 

- Management urban 

- Verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii. Întreţinere şi reparaţii. 

- Comunicare interpersonală în cadrul entităţilor publice 

- Medierea şi negocierea în administraţia publică 

- Cod fiscal, cod procedură fiscală 

- Certificarea cheltuielilor în domeniul gestionării fondurilor externe 

- Managementul calităţii serviciilor publice 

- Management financiar şi contabilitate bugetară 

- Marketingul serviciilor publice 

- Managementul strategic 

- Procedură civilă 

- Activitatea de autorizare: comerţ, producţie, servicii şi alimentaţie publică 

- Activitatea de transport public local  

- Etică şi integritate 

- S.E.A.P. (Sistem Electronic de Achiziţii Publice) 

- Managementul achiziţiilor publice 

- Managementul energetic 

- Formare consilieri – manageri de proiecte pentru administraţia publică 

- Politici publice 

- Transparenţa decizională şi liberul acces la informaţii de interes public 

- Comunicare şi relaţii publice 

- Drept administrativ şi contencios administrativ 
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- Proceduri de aplicare a legilor speciale în administraţia publică 

- Drept şi drept comunitar 

- Managementul impozitelor şi taxelor locale  

- Managementul performanţei în administraţie 

- Managementul administraţiei publice 

- Relaţii europene şi internaţionale 

- Accesarea şi utilizarea instrumentelor/fondurilor structurale 

- Implementarea proiectelor finanţate din instrumente/fonduri structurale 

- Comunicare intra si interinstitutionala în entitătile publice 

- Gestionarea documentelor unei instituţii publice 

- Managementul riscurilor în administraţia publică 

- Dezvoltarea sistemului de control intern managerial 

- Registrul agricol 

- Eliberarea atestatelor de producător agricol 

 

a.4. informaţii minimale privind grupul-ţintă pentru care se organizează formarea, nivelul 

funcţiilor participanţilor şi domeniul de competenţă al acestora: funcţionari publici, personal 

contractual şi aleşi locali din cadrul Primăriei Municipiului Arad, în total, minimum 225 

persoane. 

2. 
Durata minim acceptată şi cea maxim acceptată pentru programul de formare, exprimată în 

ore efective de formare: 5 zile, cu cel puţin 6 de ore pe zi. 

Preţul serviciilor 

Preţul de achiziţie va cuprinde cheltuielile de cazare (maxim hotel de 3 stele) pentru 180 

cursanți și taxa de curs pentru 225 cursanți. Din cei 225 de cursanți, 45 de cursanți vor avea 

cursuri în Arad. 

Ofertantul va prezenta în propunerea financiară valoarea totală a serviciilor fără TVA. 

Oferta declarată câștigătoare este cea care are preţurile şi tarifele cele mai scăzute raportat 

la cerințele autorității contractante. 

În cazul în care cursul se desfăşoară în altă locaţie decât Municipiul Arad este obligatorie 

încadrarea în cerinţele prevăzute de lege privind deplasarea personalului bugetar (maxim hotel 

de 3 stele ş.a.). 

În cazul cursurilor organizate în altă localitate, cazarea se asigură în preziua primei zile de 

curs şi ieşirea în următoarea zi a celei în care s-a finalizat cursul, astfel  încât să se poată 

desfăşura complet programul de pregătire conform orarului; 
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3. 
 -  va asigura toate serviciile de mai sus în cadrul preţului ofertei adjudecate; 

Prestatorul are următoarele obligaţii 

 - prestatorul se obligă să asigure resurse umane, material, echipamente pentru buna 

desfășurare a cursurilor - va prezenta o declaraţie privind asigurarea condiţiilor tehnice 

adecvate formării profesionale şi metodelor moderne de instruire (sală de curs, flipchart, 

videoproiector,  mapă cursant, suport de curs tipărit sau în format electronic ş.a.); 

       - prestatorul se obligă să  înceapă prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 

semnarea contractului; 

       - posibilitatea organizării de cursuri la cererea beneficiarului; 

       - atestarea finalizării programului de formare profesională de către participanţi se face 

printr-un certificat eliberat în condiţiile legii. 

 

4. 
Durata contractului este până la data de 31.12.2015. 

Durata contractului 

 

5. 
Oferta se va întocmi pe bază de tarif cazare/cursant și taxă curs/cursant  cuprinzând toate 

cheltuielile aferente prestării serviciilor.  

Elaborarea ofertei 

 

Adresa la care se transmit ofertele şi modalităţile acceptate de beneficiarul de formare 

pentru primirea şi înregistrarea acestora: Bulevardul Revoluţiei nr. 73 sau la adresa de e-mail 

pma@primariaarad.ro sau fax 0257.250.253. 
 

p. SECRETAR p. ȘEF SERVICIU 

Sorin CONTRAŞ Cosmina BÎTEA 

 

REFERENT 

Andreea STOICA 

 

mailto:pma@primariaarad.ro�

