Proiect “Educaţia interculturală - un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi” (RO2014_ C2.1_48)
10.03.2016
INVITATIE DE PARTICIPARE

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Achizitor, anunta lansarea unei
proceduri de achizitie directa pentru achizitionarea de servicii animatie teatru (cod CPV
92312250- 8 – Servicii prestate de actori independenti) pentru beneficiarii proiectului „Educaţia
interculturală - un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi” – RO2014_C2.1_48.
Achizitionarea serviciilor de animatie teatru va fi finantata din bugetul proiectului Educaţia
interculturală - un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi”, RO2014_C2.1_48, finantat prin granturile
SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta
2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
Valoarea estimata totala a achizitiei de fata, pentru toti cei 4 actori independenti este de 3.570,72 lei.
În cadrul acestei proceduri sunt avute în vedere următoarele criteria minime de selecţie:
- studii/cursuri in domeniul teatru, demonstate prin diplome de studii depuse in copie conform cu
originalul;
-experienţă în domeniul teatrului de 1 an, experienta care trebuie sa fie cuprinsa in Curriculum Vitae în
format Europass;
- experienţă de lucru cu rromii sau in domeniul interculturalitatii de minim 1 an, care trebuie sa fie
cuprinsa in Curriculum Vitae în format Europass;
- bune abilitați de interrelationare, dinamism si proactivitate- care sa reiasa din Curriculum Vitae în
format Europass;
C. Atribuţii
Principalele atribuţii în cadrul proiectului sus menţionat constau in crearea si punerea in scena a unei
piese de teatru pentru beneficiarii proiectului.
Numarul de ore care va fi prestat de catre fiecare actor, este de 8 ore, din care: 4 ore de pregatire,
elaborare a documentelor, 2 ore dedicate sustinerii piesei de teatru si 2 ore dedicate activitatii de
evaluare si raportare a activitatii.
D. Procedura şi calendarul de selecţie

a) In perioada 10-16 martie 2016, pana la ora 15:00, se va depune/trimite prin posta sau curier
(cu suportarea taxelor de catre persoanele care depun documentele), la punctul de lucru al
Asociatiei Centrul Rromilor “Amare Rromentza” din strada Constantin Bosianu, nr. 15 sau prin
e-mail la adresa rromano@amarerromentza.org, dosarul de candidatura care va contine
următoarele documente:
1. Curriculum Vitae în format Europass, semnat si datat pe fiecare pagina in parte
2. Anexe care să susţină experienta din CV (diplome de studii, adeverinte, etc.) in copie conform cu
originalul
b) Pe data de 16 martie 2016, ora 17:00 se va face evaluare aplicatiilor primite
c) In perioada 16 - 18 martie 2016 se vor semna contractele de antrepriza de servicii de animatie teatru.
Pentru mai multe detalii persoana de contact este Oana Mihaiescu, coordonator proiect, tel.
0758.038.086/ 021.312.98.81
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați
www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro.
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