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ANUNȚ SELECȚIE  

PENTRU PARTICIPAREA CA PARTENER ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare 

Prioritatea de investiții 9vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității 

Obiectiv Specific (O.S.) 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 
prin implementarea de măsuri/operațiuni intregarate în contextul mecanismului de DLRC. 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 64/2009 
aprobate prin H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metolodologice de aplicare a prevederilor 
O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergență și în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului” LEADER GAL 
cu sediul în Comuna Crişcior, Str. Monumentului, Nr. 18, Judeţ Hunedoara, e-mail office@tara-
zarandului.ro , site www.tara-zarandului.ro , tel. 0254 616 917, mobil 0786 747 544  anunță 
organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice 
sau de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității, Obiectiv Specific (O.S.) 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în 
risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o 
populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni intregarate în contextul 
mecanismului de DLRC. 

Scopul principal al cererii de finanțare este obţinerea finanţării nerambursabile în vederea realizării de 
acţiuni specifice care constă în operaţionalizarea infrastructurii sociale „Amenajare Centru de zi pentru 
persoane vârstnice în Comuna Bulzeștii de Sus”, proiect finanţat prin intermediul Asociația 
Intercomunitară ,,Țara Zarandului” LEADER GAL, în cadrul Măsurii 6.4/6B – Investiții în infrastructura 
sociala și educație a grupurilor marginalizate. 

Conform Notei justificative elaborată de candidați care va conține o analiză a valorii adăugate a 
parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor precum și rolul partenerului în 
implementarea proiectului. Referitor la activitățile prevăzute în cadrul proiectului partenerii se vor 
implica în aceste activități în funcție de specificul fiecăruia astfel: 

➢ O măsură de sprijinire a dezvoltării/furnizării de servicii (sociale/socio-medicale/medico-
socioeducaționale) aferentă cel puțin unui proiect hard de infrastructură socială finanțat în 
cadrul unei SDL prin măsura LEADER în cadrul PNDR 2014-2020 – în acest caz operaţionalizarea 
infrastructurii sociale „Amenajare Centru de zi pentru persoane vârstnice în Comuna Bulzeștii 
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de Sus”, proiect finanţat prin intermediul Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului” LEADER 
GAL, în cadrul Măsurii 6.4/6B – Investiții în infrastructura sociala și educație a grupurilor 
marginalizate 

➢ O măsură din domeniul ocupării forței de muncă, respective sprijin pentru accesul și/sau 
menținerea pe piața muncii și/sau susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității. 

➢ Alte măsuri, dintre domeniile vizate de celelalte activități principale, dacă este cazul, în funcție 
de nevoile identificate la nivelul teritoriului eligibil vizat de proiectul POCU, cum ar fi: 
- măsuri în domeniul educației (ex. educația timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar, 
învâțământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii); 
- măsuri în domeniul asistenței juridice pentru reglementarea actelor de identitate, de 
proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență 
socială (beneficii de asistență/servicii sociale); 
- pentru populația aparținând minorității rome, măsuri în domeniul combaterii discriminării 
sau a segregării (prin promovarea multiculturalismului, adresate, în egală măsură, etnicilor 
romi, cât și non-romi: campanii de informare și conștientizare/ acțiuni specifice în domeniu, 
inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu 
care se confruntă comunitatea); 
- măsuri în domeniul locuirii (inclusiv reabilitarea locuințelor și/sau legalizarea asigurării de 
utilități). 

Procedura de selecție a partenerilor dar și desfășurarea activităților pe întreaga perioadă de derulare 
a parteneriatului vor fi guvernate de următoarele principii: legalitate, transparență, nediscriminare, 
tratamentul egal / imparțialitate, profesionalism, operativitate, asigurarea egalității de șanse și 
confidențialitate, eficiența utilizării fondurilor. 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare mai sus menționată sunt specificate 
în Ghidul Solicitantului – CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării, subcapitolul 2.1 Eligibilitatea 
solicitantului/ partenerilor – condiții generale și specifice. 

Condițiile generale și specifice pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul POCU sunt specificate 
Ghidul Solicitantului – CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării, subcapitolul 2.2 Eligibilitatea 
proiectului – condiții generale și specifice  

Activițățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfășura pe o perioadă 
de 36 de luni. Activitățile eligibile, care vor fi derulate în cadrul proiectului, sunt cele menționate în 
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 GHID Implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până 
la 20.000 locuitori (documentul se poate descărca de pe site – ul  www.fonduri-ue.ro). 

Obiectivul acestei scheme de finanțare este promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 
oricărei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, lit b). 

Acţiunile eligibile în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru 
reducerea numărului de personae aflate în risc de sărăcie sau excluziune social din comunitățile 
marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea 
de măsuri/operațiuni intregarate în contextul mecanismului de DLRC. 

1. Activitățile în care va/vor fi implicat/implicați partenerul/partenerii: 

Propunerile de proiecte vor conține obligatoriu unul/mai multe din activitățile principale obligatorii, 
enumerate mai jos în care va/vor fi implicat/implicați partenerul/partenerii 
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Tipurile de activități/măsuri care pot fi sprijinite în contextul prezentei cereri de propuneri de proiecte, 
respectiv activitățile în care va/vor fi implicat/implicați partenerul/partenerii: 

➢ Activitatea principală 1 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de 
servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale) – activitate de tip 
soft aferentă proiectului hard de infrastructură socială finanțat în cadrul unei SDL prin măsura 
LEADER în cadrul PNDR 2014-2020 – în acest caz operaţionalizarea infrastructurii sociale 
„Amenajare Centru de zi pentru persoane vârstnice în Comuna Bulzeștii de Sus”, proiect 
finanţat prin intermediul Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului” LEADER GAL, în cadrul 
Măsurii 6.4/6B – Investiții în infrastructura sociala și educație a grupurilor marginalizate 

➢ Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (ex. 
informare și consiliere profesională, formare profesională, alte măsuri de sprijin pentru găsirea 
unui loc de muncă, plasarea pe piața muncii prin subvenționarea angajatorilor, evaluarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, etc.), precum și pentru 
participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților 
marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca 
fiind necesare.  

➢ Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a 
ocupării pe cont propriu  

Activitățile principale opționale în care va/vor fi implicat/implicați partenerul/partenerii: 

➢ Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația 
timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a 
doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate . 

➢ Activitatea principală 5 – asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de 
proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul). În cadrul acestei activități se va acorda 
sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de 
proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de 
asistență/ servicii sociale). 

➢ Activitatea principală 6 - Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în 
domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni de implicare 
activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se 
confruntă comunitatea. În cazul comunităților segregate sau a existenței unor servicii 
segregate (precum cele educaționale) sunt încurajate campaniile de informare care au ca scop 
pregătirea procesului de desegregare și integrare a grupului marginalizat în societate (în 
special cele ce vizează desegregarea școlară și cea legată de locuire). 

➢ Activitatea principală 7 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din 
grupul țintă (lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație termică și încălzirea locuinței, 
extinderi de camere, îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe), pentru a reduce 
pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a facilita 
îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de învățare și ocupare a persoanelor din grupul 
țintă. 

2. Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare  

• Valoarea maximă a unui proiect este de 1 milion de euro, echivalent in lei la cursul INFOEURO  
din luna decembrie  2017, respectiv 1 EUR = 4.6440 RON, disponibil la următoarea adresa:  
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. 
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• Pentru cheltuielile directe,  bugetul proiectului va fi fundamentat pe bază de costuri reale, 
aferente fiecărei activități principale 1-7 (de ex., costuri cu salariile, costuri pentru subvenții, 
etc.). 

• Contribuția națională publică și contribuția națională privată 

• Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă 
a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant. 

• Se va avea în vedere capitolul relevant din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 
POCU 2014-2020 (Capitolul 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor, respectiv 4.3.1. Cofinanțarea 
proprie minimă a beneficiarului) 

• În cadrul prezentei CPP, pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis, 
contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, reprezintă o valoare obținuta prin 
aplicarea procentului minim de cofinanțare proprie (C.pr) la valoarea eligibila angajata de 
solicitant in cadrul proiectului. In cadrul prezentului apel de proiecte, procentul minim de 
cofinantare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridica, este prezentat in 
sectiunea 4.3.1. Cofinantarea proprie minima a beneficiarului din cadrul documentului 
Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-
2020, cu modificarile si completarile ulterioare, disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/pocu-
2014#implementare-program. 

• Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare 
derulării proiectului vor fi suportate de către beneficiar. 

3. Profilul partenerilor 

Având în vedere activitățile pe care urmează să le desfășoare în cadrul proiectului, Asociația 
Intercomunitară ,,Țara Zarandului” LEADER GAL cu sediul în Comuna Crişcior, Str. Monumentului, 
Nr. 18, Judeţ Hunedoara, e-mail office@tara-zarandului.ro , site www.tara-zarandului.ro , tel. 0254 
616 917, mobil 0786 747 544  , caută parteneri, entități cu personalitate juridică înregistrate în 
România, astfel: 

➢ Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali 
relevanți/Furnizori de servicii sociale în condițiile legii- aceste entități trebuie să fie beneficiari 
selectați pentru finanțare prin PNDR 2014-2020 (Măsura 19 LEADER) 

➢ Entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate-aceste entități 
trebuie să fie beneficiari selectați pentru finanțarea prin PNDR 2014-2020 (Măsura 19 
LEADER): 

o Entități private/publice stabilite prin fișa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor 
din Reg. UE 1305/2013; 

o GAL-uri pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul 
respective identificate în SDL, pentru care nici un alt solicitant nu și-a manifestat 
interesul în cadrul primului apel lansat. 

Criterii pentru selectarea organizațiilor partenere: 

Pentru solicitant și parteneri in cadrul proiectului POCU, inclusiv pentru actorii sociali relevanți/entități 
relevante pentru implementarea proiectelor la nivelul teritoriilor acoperite de o SDL, este obligatoriu 
sã fie atașate la cererea de finanțare autorizațiile/acreditãrile în funcție de activitãțile pe care aceștia 
le vor implementa in cadrul proiectului, dupã cum urmeazã:   

o Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, pentru solicitantul/partenerul care va 
implementa activitãți de furnizare de servicii sociale  
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o Acreditarea ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forței de muncã 
(în conformitate cu HG nr. 277/2002 modificată și completată prin HG nr. 1122/2010), 
dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementeazã urmãtoarele 
activitãți:  

▪ informare și consiliere profesionalã 

▪ medierea muncii 

o Acreditarea ca furnizor de formare profesionalã, dacã în cadrul proiectului 
solicitantul/actorul respectiv implementeazã activitatea de organizare și desfãsurare de 
programe de formare profesionalã. 

o Acreditarea centrului de evaluare a competențelor dobândite în sistem non-formal și 
informal, dacă în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementează activități 
de evaluare și certificare a competențelor dobândite pe cale non-formală sau informală. 

o Acreditarea ca furnizor de servicii medicale, dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul 
respectiv implementeazã activitãți de furnizare de servicii medicale 

 
Furnizori de servicii sociale conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011 sunt: 
 
Furnizori publici de servicii sociale pot fi: 

• structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi 

autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, 

municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti; 

• autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea 

acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite 

categorii de beneficiari; 

• unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, 

servicii sociale integrate. 

 
Furnizori privaţi de servicii sociale pot fi: 

• organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile; 

• cultele recunoscute de lege; 

• persoanele fizice autorizate în condiţiile legii; 

• filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

• operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în 

condiţiile legii, cu anumite excepţii care privesc servicii sociale acordate exclusiv de către furnizorii 

publici (potrivit modificărilor aduse prin O.G. nr. 31/2015). 

Furnizorii de servicii de ocupare pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat (ONG, SRL) ori 
persoane fizice autorizate sa desfãşoare o activitate independenta, conform legii (Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forței de muncă). Serviciile specializate 
pentru stimularea ocupãrii forței de muncă, denumite în continuare servicii de ocupare, constau in:  

a) servicii de informare şi consiliere;  

b) servicii de mediere a muncii pe piața internă. 
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Pentru măsurile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ 
Inspectoratul Școlar Județean din județul/judetele de proveniență al comunității marginalizate aflate 
în risc de sărăcie sau excluziune socială. 

În vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanții publici și privați care intenționează să intre într-o 
relație de parteneriat vor elabora o notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a 
parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul 
partenerului/partenerilor în implementarea proiectului. 

Partenerii trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege 
aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de exemplu: formare 
profesională, informare și consiliere profesională, programe de tipul „a doua șansă”, incluziune socială, 
măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/universitară, economie socială, etc). În cererea de 
finanțare se va detalia rolul fiecărui partener în implementarea proiectului, resursele umane și 
materiale alocate, precum și bugetul alocat pentru implementarea activității/activităților asumate de 
fiecare partener. 

Atat Solicitantul cat si fiecare Partener trebuie sa contribuie financiar la implementarea proiectului, 
respectiv sa aiba alocate cheltuilei eligibile din totalul cheltuielilor eligibile pravazute in buget, nefiind 
posibil ca un partener si/sau solicitantul sa asigure partea de buget (contributie financiara 
nerambursabila sau/si contributie proprie) prevazută pentru alt partener. 

Capacitatea financiară  - Se va avea în vedere CAPITOLUL 4. Reguli generale de eligibilitate, 
subcapitolul 4.1.3 Capacitatea financiară din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 
2014-2020 

Potențialii parteneri NU trebuie să se afle în niciuna din următoarele situații conform  Orientări privind 
accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020: 

• în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv 
faliment și lichidare conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și 
completările ulterioare, după caz; 

• condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie 
formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

• se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 
judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea 
depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se 
află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de 
reglementările naţionale; 

• reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care 
autoritatea contractantă le poate justifica; 

• se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una 
din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în 
ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de 
Administrare Fiscală; 

• reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 
solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, 
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corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul 
intereselor financiare ale Comunităţilor; 

• solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a 
acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află 
în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația 
naționala si comunitara in vigoare 

• vinovați de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau 
nu au furnizat aceste informații. 

4. Selectarea și evaluarea Partenerului/Partenerilor 

Selectarea partenerilor privați se va face în baza următoarelor documente pe care aceștia trebuie să 
le depună la sediul Asociației Intercomunitare ,,Țara Zarandului” LEADER GAL: 

1. Anexa 1 - Scrisoare de intenție (în original); 
2. Anexa 2 –Fișa partenerului (în original) 
3. Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al potențialului partener privind 
eligibilitatea (în original) 
4. Anexa 4 - Declarație de angajament a potențialului partener privind asigurarea contribuției proprii 
din valoarea cheltuielilor eligibile aferentă activităților pe care le va implementa în proiect și 
eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestora (în original) 
5. Anexa 5 – Declarație privind conflictul de interese (în original) 
6. Certificat de înregistrare fiscală (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de 
reprezentatul legal); 
7. Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului , act constitutiv și /sau statut / orice alt act de 
înființare al organizației (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal); 
8. Autorizații/ acreditări pentu serviciile și activitatile propuse prin proiect. 
9. Lista resurselor materiale deținute de candidat și propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: 
materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea activităților proiectului). 
 

Selectarea partenerilor publici se va face în baza următoarelor documente pe care aceștia trebuie să 
le depună la sediul Asociației Intercomunitare ,,Țara Zarandului” LEADER GAL: 

1. Anexa 1 - Scrisoare de intenție (în original); 
2. Anexa 2 –Fișa partenerului (în original) 
3. Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al potențialului partener privind 
eligibilitatea (în original) 
4. Anexa 4 - Declarație de angajament a potențialului partener privind asigurarea contribuției proprii 
din valoarea cheltuielilor eligibile aferentă activităților pe care le va implementa în proiect și 
eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestora (în original) 
5. Anexa 5 – Declarație privind conflictul de interese (în original) 
6. Document din care să reiasă, tipul instituției respective și anul de înființare. 
7. Document prin care se face dovada că are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura 
celor care sunt necesare implementării proiectului, conform temelor și activităților la care dorește să 
fie partener. 
8.  Documente doveditoare din care să reiasă faptul că instituția a implementat/implementează, este/a 
fost implicat în calitate de partener/beneficiar, în proiecte finanțate din Fonduri Europene, de ex.  
Contract de finanțare/notificarea privind acordarea finanțării/ acord de parteneriat. 
9. Certificat de înregistrare fiscală (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de 
reprezentatul legal); 
10. Autorizații/ acreditări pentru serviciile și activitatile propuse prin proiect. 
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11. Lista resurselor materiale deținute de candidat și propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: 
materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea activităților proiectului). 
Documentele prezentate în copie vor conține mențiunea ,,conform cu originalul” și să fie semnate de 
către reprezentantul legal. 

 

4.1. Depunerea documentelor 

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate, în plic închis la sediul 
Asociației Intercomunitare ,,Țara Zarandului” LEADER GAL din Comuna Crișcior, str. Monumentului, nr. 
18, jud. Hunedoara, cu mențiunea: Pentru selectia de parteneri in vederea depunerii unei cereri de 
finantare in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5: 
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea 
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9vi: 
Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectiv Specific (O.S.) 5.2: 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 
marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea 
de măsuri/operațiuni intregarate în contextul mecanismului de DLRC. 

4.2. Evaluarea candidaților 

Documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma precizata și în 
termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătura și stampila), după caz. Pe baza 
documentației depuse de candidații, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica 
calificarea candidaților în baza Anexei 6 - Grila de evaluare etapa de calificare a candidaților. Candidații 
declarați admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Anexa 7 - Grila de evaluare și 
selectare a ofertanțilorPartenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până 
la acoperirea tuturor activită ților ce se preconizează a se desfă ș ura de că tre parteneri în cadrul 
proiectului. 

4.3. Rezultatul procedurii 

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul www.tara-zarandului.ro  printr-un anunț (în 
termenul de 1 zi calendaristice de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), dupa avizarea 
raportului comisiei de evaluare de către reprezentantul legal al instituției, iar partenerii selectați vor fi 
contactați direct, la datele de contact furnizate în Fișa partenerului. 

4.4. Soluționarea contestațiilor 

Ofertanții care nu au fost selectați de către Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului” LEADER GAL 
ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul Anunțului de 
selecție pot depune, în termen de 1 zi Iucrătoare de la data publicării rezultatului procedurii de selecție 
pe site-ul www.tara-zarandului.ro, contestații care se soluționează de comisia de contestații în 
termenul maxim de o 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor. 

4.5. Informații suplimentare 

Informații suplimentare privind procedura de selecție pot fi obținute la tel: 0254 616 917, e- mail : 
office@tara-zarandului.ro.   

5. Calendarul procedurii de selecție :  

Etapa procedurii de selecție Data limită 

Publicarea anunțului de intenție pentru 
selectarea partenerilor 

09.05.2019 
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Depunere oferte 16.05.2019 – ora 12:30 

Evaluarea documentației 16.05.2019 

Publicare rezultate selecție parteneri 17.05.2019 

Primire contestații 17.05.2019 

Solutionare contestații 20.05.2019 

Publicare rezultate finale 20.05.2019 

 

6. Evaluare etapa de calificare a candidaților 

Criteriu de evaluare DA NU 

I. Conformitatea documentelor   

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

  

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul 
www.tara-zarandului.ro  

  

Documentele date ca model sunt integral și corect completate   

II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător 
activităților proiectului 

  

Reiese din  documentele  depuse de către candidat, prestarea de 
servicii de natura celor care sunt necesare implementării 
proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește să 
fie partener 

  

Are autorizație/acreditare pentru serviciile/activitățile din 
proiect 

  

III. Conduita candidatului   

Nu este subiect al unui conflict de interese   

 

7. Grilă de evaluare și selectare a ofertanților 

Criterii de selecție  Punctaj maxim 

C.S. 1 Ofertantul are experiență de minimum 12 luni în cel 
puțin unul din domeniile de activitate, aferente 
activităților relevante pe care acesta le implementează 
în cadrul proiectului – 15 puncte 

15 puncte 
Ofertantul are experiență de minimum 6 luni în cel 
puțin unul din domeniile de activitate, aferente 
activităților relevante pe care acesta le implementează 
în cadrul proiectului – 10 puncte 

C.S. 2 Numărul de activităţi principale propuse a fi 
desfăşurate de partener în cadrul proiectului pentru 
care a demonstrat că are experiența necesară  

30 puncte 
1 activitate propusă – 10 puncte 

2 activități propuse -  20 puncte 

mai mult de 2 activități propuse – 30 puncte 

CS 3 Numărul de persoane cu experiență în tipul de 
activitate asumat propuși pentru activitățile 
proiectului.  

20 puncte 
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1-3 experți – 10 puncte 

Mai mult de 3 experți – 20 puncte 

CS 4 Situația financiară  (suma veniturilor/cifrelor de afaceri 
pe ultimii 4 ani fiscali) 
 

20 puncte Până la 10.000 Euro – 5 puncte 

Între 10.000 Euro și 50.000 Euro -  10 puncte 

Peste 50.000 Euro – 20 puncte 

CS 5  Demonstrează desfășurarea de la data înființării până 
la data lansării acestui apel, activități în domeniul 
economiei sociale/consiliere privind implementarea 
unor planuri de afaceri/formare 
antreprenorială/servicii de ocupare/servicii 
sociale/servicii socio -medicale  

15 puncte 

1 activitate – 10 puncte 
 

2 activitati – 15 puncte 

Total 100 puncte 

 

8. Anexe disponibile pe site-ul www.tara-zarandului.ro :  

1. Anexa 1 - Scrisoare de intenție ; 
2. Anexa 2 –Fișa partenerului ; 
3. Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al potențialului partener privind 
eligibilitatea; 
4. Anexa 4 - Declarație de angajament a potențialului partener privind asigurarea contribuției proprii 
din valoarea cheltuielilor eligibile aferentă activităților pe care le va implementa în proiect și 
eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestora; 
5. Anexa 5 – Declarație privind conflictul de interese; 
6. Anexa 6 - Grila de evaluare etapa de calificare a candidaților; 
7. Anexa 7 - Grila de evaluare și selectare a ofertanților; 
8. Anexa 8 - Metodologie privind selecția partenerilor. 
 

Menționăm că selectarea ca potențial partener conform acestei proceduri nu crează nici o 
obligație pentru Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului” LEADER GAL  în situația în care cererea 
de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitațile desfășurate în timpul 
redactării cererii de finanțare nu fac obiectul nici unei pretenții de natura financiară sau de orice alta 
natură pentru niciuna dintre părți. 

Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului” LEADER GAL   iți rezerva dreptul de a cere 
documente suport/ suplimentare partenerilor selectați înainte de încheierea acordului de parteneriat 
și în vederea depunerii cererii de finanțare. 
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