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ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI 
ÎN CADRUL PROGRAMULUI “DEZVOLTARE LOCALĂ, REDUCEREA 
SĂRĂCIEI ȘI CREȘTEREA INCLUZIUNII ROMILOR” FINANȚAT PRIN 

GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021 
APELUL NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ” 

 
 
Primaria Comunei Sihlea, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi 
pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de 
finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 
creșterea incluziunii romilor” finanțat prin granturile see și norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 
4 “Dezvoltare locală”, în conformitate cu prevederile: 
 OUG nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 362/2009; 
 OUG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

 OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020; 

 GHIDUL APLICANTULUI în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei 
și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin granturile see și norvegiene 2014-2021, 
Apelul nr. 4 “Dezvoltare locală”. 

 
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, 
precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în: 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

GHIDUL APLICANTULUI 
APELUL NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ” 

- APEL DESCHIS DE PROIECTE - 
Conform Corrigendum nr. 1 

 
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea 
oricărei candidaturi. 
Mai multe detalii precum și documentația completă pentru participarea la selecție se pot 
găsi solicita de la adresa prima@sihlea.primarievrancea.ro 
  



1. Obiectivul general al programului 
 
Prezentul program se derulează în completarea Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene și 
vizează intervenții la nivel local, județean micro- sau macro-regional. Obiectivul general al 
prezentului apel este de a oferi suport pentru implementarea unor măsuri de dezvoltare locală, 
la nivel local, județean, micro sau macro-regional6. Aceste măsuri vor contribui la creșterea 
accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la creșterea nivelului de 
satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea acestora. 
Proiectele finanțate prin prezentul program vor propune în mod obligatoriu măsuri incluse 
anterior în planurile de dezvoltare locală sau alte documente relevante aprobate în prealabil la 
nivelul comunității și care nu au fost finanțate prin alte instrumente financiare. 
În contextul programului Dezvoltare locală, termenul de servicii sociale este folosit cu o 
accepțiune largă, care include măsuri de combatere și prevenire a sărăciei și a riscului de 
excluziune socială a grupurilor vulnerabile, măsuri dezvoltate în următoarele domenii: 
- Asistență socială 
- Educație 
- Sănătate 
- Ocupare 
- Locuire 
În conformitate cu prevederile Apelului de proiecte, toate măsurile care urmează a fi finanțate 
vor viza o abordare integrată, care va avea în vedere măsuri din cel puțin două dintre cele 
cinci domenii menționate anterior. 
 
2. Obiectivul general al apelului 
Obiectivul general al apelului este de a oferi suport pentru implementarea unor masuri de 
dezvoltare locala, la nivel local, judetean, micro sau macro-regional, care sa contribuie la 
cresterea accesului grupurilor dezavanatajate la servicii sociale, precum si la cresterea 
nivelului de satisfactie a acestor grupuri cu privire la calitatea acestora. 
 
3.   Principalele activităţi ale proiectului 
 

A. Activități generale  
 Infiintarea, dezvoltarea sau extinderea serviciilor de suport destinate persoanelor din 

grupuri vulnerabile bazate pe nevoile specifice ale acestora; 
 Dezvoltarea unor noi modele de interventie si bune practici in lucrul cu grupurile 

vulnerabile prin utilizarea unor metode participative de implicare a beneficiarilor 
acestora si a personalului din administratia publica locala/judeteana/regionala si din 
cadrul furnizorilor servicii (publici sau privati); 

 Replicarea/transferul unor modele de bune practici in lucrul cu grupurile vulnerabile. 
 
A.1. Activități specifice domeniului educație  
• Servicii complexe pentru copii ramasi singuri si/sau copii remigrati si pentru 
familie/tutorii/reprezentantii legali ai acestora; 
• Măsuri și servicii de educație antepreșcolară, preșcolară destinată copiilor, respectiv 
servicii de educație parentală destinată părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali ai acestora;  
• Investiții în accesibilizarea fizică și informațională7 a instituțiilor de învățământ;  



• Dezvoltarea unor metode inovative de intervenție și promovarea unor modele de bune 
practici, inclusiv prin folosirea tehnologiei informației și a comunicării tehnici în lucrul cu 
copii, adolescenți și tineri, care tratează problemele specifice vârstei (cum ar fi fenomenul 
violenței, hărțuirii în mediul școlar, discriminarea, lipsa educației sexuale adecvate, 
dependențe – inclusiv dependența de telefon/ tabletă/ gadget-uri prin acțiuni care să 
promoveze activități în aer liber, activități în grup, respectul față de natură, lipsa abilităților de 
viață independentă, cetățenie digitală etc.);  
 
A.2. Activități specifice domeniului ocupare  
• Dezvoltarea de servicii (inclusiv prin abordări inovative) care să-i pregătească pe 
tineri/ șomerii de lungă durată/ reprezentanții altor grupuri vulnerabile să acceseze piața 
muncii (consiliere psihologică și vocațională, mediere în vederea ocupării, job-coaching, etc.);  
• Masuri de promovare si sprijinire a activitatilor de antreprenoriat in aria de interventie 
a proiectului prin formare antreprenoriala, acordarea de asistenta in identificarea si accesarea 
potentialelor surse de finantare, alte activitati anterioare infiintarii intreprinderii, cu exceptia 
activitatilor care pot fi asociate ajutorului de stat si ajutorului de minimis care sunt neeligibile. 
 
A.3. Activități specifice domeniului servicii socio-medicale 
• Servicii de îngrijire socio-medicale (sociale, medicale și conexe) adresate persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor cronici, persoanelor care suferă de boli 
incurabile, copiilor cu nevoi speciale, persoanelor victime ale violenței în famili;  
• Servicii de tip outreach care mobilizeaza specialistii sa furnizeze servicii de baza 
pentru persoane vulnerabile provenite din zone unde nu exista astfel de servicii sau accesul 
este redus, desi sunt necesare (ex. Clinici mobile, telemedicina, etc.); 
• Infiintarea unor servicii medicale in comunitatile izolate si greu accesibile pentru 
personalul medical/medicii de familie si popularizarea acestor servicii catre membrii grupului; 
• Masuri de suport pentru includerea in sistemul de asigurari de sanatate a persoanelor 
vulnerabile ne-asigurate; Masuri de suport pentru persoanele care sunt sau au fost victime ale 
violentei domestice (ex. Gazduire, hrana, asistenta medicala si ingrijire, consiliere psihologica 
si juridica); 
• Măsuri de accesibilizare fizică și informațională a serviciilor de asistență socială și 
medicală.  
 
A.4. Activități specifice domeniului locuire  
• Asistenta, suport si acompaniere in vederea reglementarii situatiei locative pentru 
grupurile vulnerabile a caror situatie este neclara sau incerta, respectiv care locuiesc in asezari 
informale, in functie de specificul fiecariei situatii in parte; 
• Servicii de interventie pentru familiile si persoanele care intampina dificultati pe 
parcursul vietii (de exemplu, tranzitia de la un centru de ocrotire spre viata independenta, 
pierderea unui loc de munca, victime ale dezastrelor etc.), inclusiv prin furnizarea de ajutor de 
urgenta (excluzand ajutor in bani); 
• Investitii in achizitionarea, renovarea sau constructia de locuinte destinate grupurilor 
vulnerabile; 
• Suport în identificarea, dezvoltarea și implementarea unor măsuri pentru reducerea 
risipei și a impactului asupra mediului înconjurător în comunitățile proiectului.  
 
 



B. Activități secundare  
• Măsuri de creștere a capacității de coordonare între instituțiile publice și furnizorii 
privați de servicii sociale/ organizațiilor non-guvernamentale în vederea dezvoltării, 
diversificării și creșterii calității serviciilor destinate grupurilor vulnerabile (ex. dezvoltarea 
unor mecanisme de coordonare a serviciilor/ a unor rețele de furnizori de servicii pe diverse 
domenii și niveluri, astfel încât să se ofere servicii integrate beneficiarilor);  
• Măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu 
grupurile vulnerabile în vederea profesionalizării și motivării acestora (cum ar fi dezvoltare de 
instrumente de lucru, instruire pe teme relevante, dezvoltarea de rețele de profesioniști, 
schimburi de experiență etc.);  
• Campanii de informare și conștientizare pe teme relevante (de exemplu: integrarea 
copiilor cu dizabilități și CES în învățământul de masă, antidiscriminarea, reintegrarea socială 
și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, promovarea cetățeniei active etc.). 
 
4. Activităţile în care poate/pot fi implicat/implicati partenerul/partenerii 
 

B. Activități generale  
 Infiintarea, dezvoltarea sau extinderea serviciilor de suport destinate persoanelor din 

grupuri vulnerabile bazate pe nevoile specifice ale acestora; 
 Dezvoltarea unor noi modele de interventie si bune practici in lucrul cu grupurile 

vulnerabile prin utilizarea unor metode participative de implicare a beneficiarilor 
acestora si a personalului din administratia publica locala/judeteana/regionala si din 
cadrul furnizorilor servicii (publici sau privati); 

 Replicarea/transferul unor modele de bune practici in lucrul cu grupurile vulnerabile. 
 
A.1. Activități specifice domeniului educație  
• Servicii complexe pentru copii ramasi singuri si/sau copii remigrati si pentru 
familie/tutorii/reprezentantii legali ai acestora; 
• Măsuri și servicii de educație antepreșcolară, preșcolară destinată copiilor, respectiv 
servicii de educație parentală destinată părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali ai acestora;  
• Investiții în accesibilizarea fizică și informațională7 a instituțiilor de învățământ;  
• Dezvoltarea unor metode inovative de intervenție și promovarea unor modele de bune 
practici, inclusiv prin folosirea tehnologiei informației și a comunicării tehnici în lucrul cu 
copii, adolescenți și tineri, care tratează problemele specifice vârstei (cum ar fi fenomenul 
violenței, hărțuirii în mediul școlar, discriminarea, lipsa educației sexuale adecvate, 
dependențe – inclusiv dependența de telefon/ tabletă/ gadget-uri prin acțiuni care să 
promoveze activități în aer liber, activități în grup, respectul față de natură, lipsa abilităților de 
viață independentă, cetățenie digitală etc.);  
 
A.2. Activități specifice domeniului ocupare  
• Dezvoltarea de servicii (inclusiv prin abordări inovative) care să-i pregătească pe 
tineri/ șomerii de lungă durată/ reprezentanții altor grupuri vulnerabile să acceseze piața 
muncii (consiliere psihologică și vocațională, mediere în vederea ocupării, job-coaching, etc.);  
• Masuri de promovare si sprijinire a activitatilor de antreprenoriat in aria de interventie 
a proiectului prin formare antreprenoriala, acordarea de asistenta in identificarea si accesarea 



potentialelor surse de finantare, alte activitati anterioare infiintarii intreprinderii, cu exceptia 
activitatilor care pot fi asociate ajutorului de stat si ajutorului de minimis care sunt neeligibile. 
 
A.3. Activități specifice domeniului servicii socio-medicale 
• Servicii de îngrijire socio-medicale (sociale, medicale și conexe) adresate persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor cronici, persoanelor care suferă de boli 
incurabile, copiilor cu nevoi speciale, persoanelor victime ale violenței în famili;  
• Servicii de tip outreach care mobilizeaza specialistii sa furnizeze servicii de baza 
pentru persoane vulnerabile provenite din zone unde nu exista astfel de servicii sau accesul 
este redus, desi sunt necesare (ex. Clinici mobile, telemedicina, etc.); 
• Infiintarea unor servicii medicale in comunitatile izolate si greu accesibile pentru 
personalul medical/medicii de familie si popularizarea acestor servicii catre membrii grupului; 
• Masuri de suport pentru includerea in sistemul de asigurari de sanatate a persoanelor 
vulnerabile ne-asigurate; Masuri de suport pentru persoanele care sunt sau au fost victime ale 
violentei domestice (ex. Gazduire, hrana, asistenta medicala si ingrijire, consiliere psihologica 
si juridica); 
• Măsuri de accesibilizare fizică și informațională a serviciilor de asistență socială și 
medicală.  
 
A.4. Activități specifice domeniului locuire  
• Asistenta, suport si acompaniere in vederea reglementarii situatiei locative pentru 
grupurile vulnerabile a caror situatie este neclara sau incerta, respectiv care locuiesc in asezari 
informale, in functie de specificul fiecariei situatii in parte; 
• Servicii de interventie pentru familiile si persoanele care intampina dificultati pe 
parcursul vietii (de exemplu, tranzitia de la un centru de ocrotire spre viata independenta, 
pierderea unui loc de munca, victime ale dezastrelor etc.), inclusiv prin furnizarea de ajutor de 
urgenta (excluzand ajutor in bani); 
• Investitii in achizitionarea, renovarea sau constructia de locuinte destinate grupurilor 
vulnerabile; 
• Suport în identificarea, dezvoltarea și implementarea unor măsuri pentru reducerea 
risipei și a impactului asupra mediului înconjurător în comunitățile proiectului.  
 
 
B. Activități secundare  
• Măsuri de creștere a capacității de coordonare între instituțiile publice și furnizorii 
privați de servicii sociale/ organizațiilor non-guvernamentale în vederea dezvoltării, 
diversificării și creșterii calității serviciilor destinate grupurilor vulnerabile (ex. dezvoltarea 
unor mecanisme de coordonare a serviciilor/ a unor rețele de furnizori de servicii pe diverse 
domenii și niveluri, astfel încât să se ofere servicii integrate beneficiarilor);  
• Măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu 
grupurile vulnerabile în vederea profesionalizării și motivării acestora (cum ar fi dezvoltare de 
instrumente de lucru, instruire pe teme relevante, dezvoltarea de rețele de profesioniști, 
schimburi de experiență etc.);  
• Campanii de informare și conștientizare pe teme relevante (de exemplu: integrarea 
copiilor cu dizabilități și CES în învățământul de masă, antidiscriminarea, reintegrarea socială 
și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, promovarea cetățeniei active etc.). 
 



5. Valoarea proiectului 
 
Valoarea minima a sumei care poate fi solicitata pentru implementarea unui proiect este de 
500.000 euro, iar cea maxima este de 2.500.000 euro. 
 
 
6.  Tipuri de parteneri eligibili 
 

- Entitati publice 
- Asociatii ale autoritatilor locale (inclusiv asociatii de dezvoltare intercomunitara) 
- Grupuri de actiune locala (GAL) 
- Organizatii neguvernamentale non-profit infiintate ca persoane juridice in Romania 

 
ATENTIE! In cadrul acestui apel de proiecte, parteneriatul intre entitati publice si organizatii 
neguvernamentale este obligatoriu si constituie criteriu de eligibilitate. In acest sens, ONG-
urile participante au prioritate in selectie. 
 
8. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul 

stabilit pentru fiecare criteriu în parte) 
 
Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor 
depune la sediul autoritatii, Comuna Sihlea, Jud. Vrancea, sat Sihlea, str.Alex.Sihleanu nr.1: 

* Scrisoarea de intenţie(Anexa 1) 
* Fişa partenerului(Anexa 2) 
* CV-ul persoanei desemnate ca si responsabil din partea partenerului 

 
Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să fie 
integral completate. 
În Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate 
cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza 
o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor 
considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a 
contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.  
 
Candidaţii vor prezenta și documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe 
proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează: 

a. Document care atesta faptul ca participantul se incadreaza in unul dintre tipurile de 
parteneri eligibili, asa cum sunt descrisi la pct.6; 

b. Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei mentionate in 
proiect; 

c. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de 
activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării 
proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partenerSI/SAU 

d. Acreditarea privind furnizarea serviciilor pe care doreşte să le desfasoare ca si partener 
(in functie de activitatile pe care acesta doreste sa le desfasoare); 

e. Contract de finanţare sau acord de parteneriat sau orice alta dovadă a experienţei de 
cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor pe care doreste sa le desfasoareSI/SAU pentru 
a proba că a implementat/implementează, este/a fost implicat  în calitate de partener 
sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene; 
 



Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu 
originalul de către reprezentantul legal. 
 
Candidaţii vor depune documentele lasediul autoritatii, Comuna Sihlea, Jud. Vrancea, sat 
Sihlea, str.Alex.Sihleanu nr.1, începând de la data publicării prezentului anunţ, până la 
data de 19.02.2020, ora 1200. 
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma 
precizată şi în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), 
după caz. 
Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va 
verifica calificarea candidaţilor conform Anexei 3. 

Evaluarea candidatilor: 
Candidatii declarati admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de 
evaluare(Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi 
admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi 
declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte. 
 
Calendarul procedurii: 
05.02.2020 – Publicarea anuntului privind intentia de selectare a unui partener 
19.02.2020, ora 12:00 – Data limita depunere dosare de candidatura 
20.02.2020 – Publicarea anuntului privind rezultatul de evaluare 
21.02.2020, ora 12:00 – Data limita depunere contestatii 
24.02.2020 – Publicare rezultat final de evaluare 
 
8. Depunerea documentelor 
Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate, în plic 
închis cu menţiunea: "“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 
finanțat prin granturile see și norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 4 “Dezvoltare locală”.  
 
9. Informatii suplimentare 
Informații suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute direct de la 
clurzicuta@yahoo.com. 
 
Anexe: 
Anexa 1 - model Scrisoare de intenţie  
Anexa 2 - model Fisa partener* 
Anexa 3 - Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor  
Anexa 4- Grila evaluare si selectare a ofertantilor 
  
Anexa 1 

 
SCRISOARE DE INTENȚIE 

Pentru participarea ca partner în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea 
sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin granturile see și norvegiene 2014-

2021 
APELUL NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ” 

 
În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de 
drept public sau privat, pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul programului 
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin granturile 



see și norvegiene 2014-2021, apelul nr. 4 “Dezvoltare locală”, ……………………………….. 
își exprimă intenția de a participa ca partener în cadrul unui proiect cu tema:  
………………………………………………...  
 
Precizăm că ............................................................................................... se încadrează în 
categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru în cadrul programului “Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin granturile see și norvegiene 
2014-2021, apelul nr. 4 “Dezvoltare locală”. 
În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție: 
........................................................................................................................... 
 
De asemenea organizația/firma noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă 
tema proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea 
activităților. 
 
Declar pe propria răspundere ca ............................................................................................. nu 
se incadreaza in urmatoarele situatii: 

- sunt în faliment, sunt intrate în administrarea unei autorități judiciare sau în curs de 
lichidare, și-au suspendat activitățile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste 
aspecte sau sunt într-o situație similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare 
prevăzute de legislația sau reglementările naționale în vigoare sau regulamente; 

- sunt vinovate de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care OP le 
poate justifica; 

- nu și-au îndeplinit obligații referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale sau 
la plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale 
din țara în care sunt înregistrați; 

- au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupție, 
implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul 
intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de 
corecție în aceste sens; 

- au fost declarate a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor contractuale 
privind procedurile de achiziție sau procedurile de acordare a finanțărilor; 

- sunt subiect al unui conflict de interese cu organizații sau persoane direct sau indirect 
implicate în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, indiferent de 
momentul la care OP constată acest lucru; 

- sunt vinovate de distorsionări grave în procesul de transmitere a informațiilor solicitate 
de OP sau nu reușesc să furnizeze informații solicitate de acesta, indiferent de 
momentul la care survine această situație. 

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația/firma noastră să devină 
partener în cadrul unui proiect cu tema și activitățile menționate. 
 
Numele și prenumele reprezentantului legal                                                                 Data 
....................................................... 
Semnătura 
Ștampila 



Anexa 2 

FIȘA PARTENERULUI 

Denumire organizație  
Acronim  
Cod de înregistrare fiscală  
Număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului 

 

Nr. De la Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor 

 

Anul înființării  
Cifra de afaceri/Venituri totale pentru ultimii 3 ani 

Date de contact (adresa, tel., fax, e-

mail) 
 

Persoana de contact (nume, poziția în 

organizație) 
 

Tema de proiect pentru care se aplică Se va trece una din temele propuse 

Descrierea activității organizației, 
relevantă pentru acest proiect 

Vă rugăm să descrieți dacă in obiectul de activitate 

al organizației se regăsește prestarea de servicii de 

natura celor care sunt necesare implementării 

proiectului, conform cu activitățile la care doriți să 

fiți partener 

Depunerea acreditărilor/autorizărilor Vă rugăm să precizați pentru ce fel de servicii, 

activități din Ghid aveti acreditare/autorizare 

Activitatea/activitățile din cadrul 
proiectului în care doriți să vă 
implicați (conform Ghidului) 

Vă rugăm să detaliați modalitatea de implicare a 

dumneavoastră în activitățile proiectului în 

eventualitatea implementării unui proiect cu tema 

aleasă de ofertant 

Resurse umane Se va trece nr. total de angajați, din care personalul 

relevant pentru implementarea activităților în care 

ofertantul dorește să se implice  

 
Finanțări anterioare(informatii și detalii privind asistența financiară nerambursabilă 

primită în ultimii ani, raportată la data depunerii cererii de finanțare din fonduri publice sau 

alte surse financiare de către partener) 

Pentru fiecare proiect relevant, menționați: 
Titlul proiectului (conform contractului de 

finanțare) 

 

ID-ul proiectului (acordat de instituția 

finanțatoare) 

 

Calitatea avută in cadrul proiectului (solicitant 

sau partener) 

 

Obiectivul proiectului  
Stadiul implementării proiectului Implementat sau în curs de implementare 

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului  
Valoarea totală a proiectului  
Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse  



externe nerambursabile,) 

Numele instituției finanțatoare  
Notă 

Rubricile vor fi integral completate. 

Informațiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și sumate pe propria 

răspundere de reprezentantul legal. 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal                                                                          
Data 
.............................. 
Semnătura 
Ștampila 



Anexa 3 

 
GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR 

Criteriu de calificare DA NU 
I. Conformitatea documentelor   

Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin 
prezentul anunț de selecție 

  

Documentele solicitate respectă modelul publicat    

Documentele date ca model sunt integral si corect completate   

II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător 
activităților proiectului 

  

Are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt 
necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care 
dorește să fie partener 

  

A participat in calitate de partener sau beneficiar in cadrul proiectelor 
finanțate din Fonduri Europene 

  

Are capacitatea finaciară și operațională de realizare a activităților din 
proiect 

  

III. Conduita candidatului   

Nu este subiect al unor fraude cu fonduri europene   

Notă 
Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost 

bifată rubrica “DA” 

 
  



Anexa 4 

 
GRILA DE EVALUARE SI SELECTIE A PARTICIPANTILOR 

 

Nr.crt. Criterii de evaluare 
Punctaj 
maxim 

1 

Dovada experienței candidatului in activitati specifice domeniilor 
relevante pentru proiect 
<6 luni – 10 puncte 
>6 luni – 20 puncte 

20 puncte 

2 

Numărul de activități în care candidatul are experienţa relevantă şi 
dorește să se implice 
1 activitate – 10 puncte 
Minim 2 activități – 20 puncte 

20 puncte 

3 
Capacitatea financiară maximape care opoate angaja candidatul 
<500.000 euro – 10 puncte 
>500.000 euro – 20 puncte 

20 puncte 

4 

Evaluarea calitativă a experienței din CV 
Experul propus are experiență dovedită în conducerea unui 
departament/proiect/organizatiede >5 ani – 20 puncte 
Experul propus are experiență dovedită în conducerea unui 
departament/proiect/organizatieintre 5 - 10 ani – 30 puncte 
Experul propus are experiență dovedită în conducerea unui 
departament/proiect/organizatiede >10 ani – 40 puncte 

40 puncte 

 TOTAL 100 puncte 
 


