Anunț public pentru stabilirea unui parteneriat cu
entități înregistrate fiscal în România

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.64/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009, şi ale Normelor metodologice de
aplicare a OUG nr.64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării anunță:
Intenția de a stabili un parteneriat în vederea elaborarii și depunerii unui proiect în
scopul obținerii finanțării nerambursabile în cadrul Axei Prioritare 1: Administrație publică și
sistem judiciar eficiente, OS 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de
afaceri în concordanță cu SCAP, din cadrul POCA 2014‐2020,
Cerere de proiecte IP 1/2015, respectiv proiectul „Dezvoltarea modelului organizațional,
prin implementarea unui sistem modern de management din perspectiva ARBDD și a misiunii
pentru care a fost constituită”.
Prin acest proiect se dorește realizarea la nivelul ARBDD a unei capacități ridicate de
abordare a planificării strategice prin optimizarea proceselor, utilizarea unui sistem de
management al calității și performanței, îmbunătățirea proceselor de consultare eficiente,
concomitent cu dezvoltarea competențelor personalului pe domeniile specifice ARBDD,
consolidarea spiritului partenerial prin activități întreprinse în comun cu ONG și partenerii
sociali, participarea și dezvoltarea de rețele tematice și inițiative de dezvoltare a responsabilității
civice, de implicare a comunităților locale și de participare la procesele decizionale, promovarea
egalității de șanse și nediscriminării, a dezvoltării durabile, precum și campanii de conștientizare.
Principalele activități care se intenționează a fi propuse în cadul proiectului:
• Dezvoltarea unui sistem modern de management, în acord cu obiectivele stabilite pentru
perioada 2014‐2020 și a instrumentelor asociate, respectiv, realizarea unei analize și a unui
studiu în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a
proceselor decizionale în cadrul ARBDD; realizarea de ghiduri, manuale, organizarea de acțiuni
de identificare, promovare și diseminare a bunelor practici, a inovării și networking‐ului;
• Realizarea de mecanisme de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării
competențelor; dezvoltarea și implementarea unui sistem, proceduri și mecanisme pentru
coordonare și consultare cu factorii interesați privind implementarea, monitorizarea și evaluarea
strategiilor și planurilor aferente domeniului specific de competență al ARBDD; și susținerea
elaborării standardelor minime pentru fundamentarea procesului decizional de la nivelul
ARBDD;
• Crearea și implementarea de soluții inovatoare la provocările sociale ‐ promovarea
bunelor practici și a inovării, şi încurajarea schimbului de experienţă și a networking‐ului,

prin: instituirea de mecanisme de benchmarking și bench‐learning; realizarea de ghiduri,
manuale, metodologii pentru promovarea inovării și bunelor practici; organizarea de acțiuni
de promovare și diseminare a bunelor practici, inovării și networking‐ului; și creșterea
gradului de utilizare sistemului și instrumentelor de management al calității în activitatea
ARBDD, prin: derularea de acțiuni de informare, promovare și formare privind sistemul și
instrumentele de management al calității; evaluarea impactului implementării sistemului și
instrumentelor de management al calității.
Condiții minime care trebuie îndeplinite de eventualii parteneri – entități din
sectorul privat înregistrate fiscal în România:
- capacitate tehnică – experiență relevantă dovedită în acest domeniul specific proiectului
în ultimii 3 ani – referințe, proiecte anterioare, rezultate obținute (conform Fișei
Partenerului); și experiență anterioară în domeniul proiectelor implementate cu finanțare
din partea Fondului Social European în ultimii 5 ani;
- capacitate financiară ‐ valoarea proiectelor implementate în ultimii 3 ani să fie de cel
puțin 1 milion de euro;
- capacitate operațională ‐ infrastructură adecvată (spații, tehnică de formare,
echipamente, etc.) și experți și formatori pentru derularea activităților proiectului;
- posibilitatea acordării de certificate de formare profesională recunoscute conform
legislației în vigoare.
Răspunsurile la anunțul prezent și documentația aferentă care atestă îndeplinirea
condițiilor minime trebuie transmise prin e‐mail la adresa arbdd@ddbra.ro, până la data de
15.06.2015 la ora 16,30.

