Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară : 5 – ”Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție : 5.2 ” Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea
resurselor umane și ocuparea forței de muncă ”
Titlul proiectului: „Oportunități de ocupare pentru o viata mai buna în mediul rural ”
Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/131271

ANUNŢ ACHIZŢIE
SC ASCENDIS TEAM SRL în parteneriat cu SC A&C COMPANY SRL, Vânători Neamț, Comuna Vânători Neamț,
jud. Neamț, SC TERRA CONSTRUCŢII SRL, Răchiți, jud. Botoșani și EQUIPO HUMANO SL Valencia, SPANIA,
implementează proiectul cu titlul „Oportunități de ocupare pentru o viata mai buna în mediul rural ”, ID
131271, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa Prioritară 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenție. 5.2
”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor
umane și ocuparea forței de muncă”.
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni (31.03.2014 – 29.09.2015).
Prin implementarea acestui proiect SC ASCENDIS TEAM SRL, împreună cu partenerii, își propune dezvoltarea
unui set de masuri active de ocupare a forței de munca prin: 1. Asigurarea unei bune coordonări a serviciilor
de dezvoltare a resurselor umane pentru integrarea și reintegrarea a 820 persoane neocupate din mediul
rural (50 persoane inactive, 150 persoane în căutarea unui loc de munca, 370 șomeri, 250 persoane ocupate
în agricultura de subzistenta) pe o piață a muncii deschisa, flexibila și inclusiva prin furnizarea deservicii
integrate și personalizate. 2. Promovarea și conștientizarea masurilor active de ocupare, a oportunităților de
formare profesionala și integrare durabila pe piața muncii la nivelul persoanelor neocupate sau implicate în
agricultura de subzistenta din mediul rural. 3. Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor din mediul
rural în cadrul a 3 Centre de ocupare din doua regiuni de dezvoltare (Regiunea Centru și Regiunea Nord Est)
prin furnizarea serviciilor de informare-consiliere, orientare profesionala, mediere a muncii în vederea
dezvoltării personale și sprijin în găsirea unui loc de munca pentru 820 persoane și integrarea durabila pe
piața muncii a cel puțin 18,1 % persoane informate consiliate prin furnizarea serviciilor de ocupare inclusiv
prin organizarea de Job – cluburi în zonele rurale. 4. Dezvoltarea cunoștințelor teoretice și abilitaților
practice incluzând obiective orizontale în domeniul muncii pentru 820 persoane prin derularea a 41 cursuri de
formare profesionala în ocupații de actualitate pe o piață a muncii moderne, dinamice și competitive.
Programele de formare vor fi finalizate cu examene de evaluare în urma cărora se vor elibera certificate de
calificare/absolvire recunoscute la nivel național conform OG 129/2000. 5. Promovarea programelor ce
sprijină demararea unei activități independente în mediul rural prin servicii de consultanta și asistenta
antreprenoriala pentru 280 de persoane cu o atenție speciala acordata femeilor inclusiv prin abordarea de
tematici informative pentru accesarea și utilizarea microcreditelor în domenii non-agricole, dar și prin
revitalizarea meșteșugurilor tradiționale. Serviciile antreprenoriale se vor finaliza cu elaborarea a 280 de
planuri de afaceri și inițierea a minim 5 activități independente.
Pentru realizarea activităților prevăzute în cadrul proiectului este necesară achiziția de servicii de audit
financiar extern.
Descrierea obiectului contractului de achiziție de servicii de audit financiar extern:
Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea de servicii de audit financiar extern în cadrul „Oportunități
de ocupare pentru o viata mai buna în mediul rural ”, ID 131271, finanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 5, Promovarea măsurilor active
de ocupare, Domeniul Major de Intervenție. 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale
în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.
Contractul de servicii va avea o durată de 18 luni, iar valoarea estimată a achiziției este de 54.000 lei,
inclusiv TVA.
Adresa unde se primesc ofertele:
Operatorii economici interesați pot depune/transmite ofertele lor la/pe adresa beneficiarului: Str. Piaţa
Consiliul Europei, bloc 32E, ap.12, etaj 5, Alba Iulia.
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