Primaria comunei Nadeș, județul Mureș selecteaza partener pentru un
proiect POCU 2014-2020, Obiectiv specific 4.1
Primaria comunei Nadeș anunta organizarea procedurii de selectie pentru identificarea unui
partener în vederea conceperii, scrierii și depunerii unui proiect spre finantare in cadrul Axei
prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Programul Operational CapitalUman POCU
2014-2020. Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei
discriminari” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a). Prioritatea de investitii 9.ii
Integrarea socio- economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr.
1304/2013, art. 3, alin 1, a). Componentă 1 - Apel : POCU/19/4/1/Reducerea numărului de
comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați
încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul
comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate
/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând
minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezinta minim
10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin
implementarea de masuri integrate
Obiectiv:
In cadrul apelului de proiecte deschis este vizat obiectivul specific 4.1, Reducerea numarului de
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista
populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate care are ca
rezultatasteptat un numar redus de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome.
Scopul proiectului (obiectivul general) este reducerea numarului de persoane din comunitatile
marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala,in care exista populatie apartinand
minoritatii rome, din satele comunei Nadeș.

Obiectivele specifice ale proiectului vor fi:
- furnizarea la nivelul comunitatilor marginalizate a unor servicii sociale / medicale / medicosociale etc., pentru care este asumata sustenabilitatea activitatilor din proiect dupa finalizarea
acestuia, prin includerea actiunilor sale in planul local de masuri privind insertia cetatenilor romani
de etnie roma (conform Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani
apartinand minoritatii romilor 2012-2020),
-

finantarea de activitati elaborate in baza nevoilor concrete ale comunitatii marginalizate /
comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala, identificate la
nivelul comunei.
asigurarea unei abordari integrate, evitarea unor masuri disparate, mono-sectoriale, a caror
eficacitate ar putea fi diminuata in lipsa unor masuri eficiente de acompaniere a masurilor
principale; evitarea neajunsurilor legate de o insuficienta adaptare la specificul local al

nevoilor persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea
marginalizata.
Principalele activitati care vor fi derulate in cadrul proiectului
1. activitati / sub-activitati in domeniul educatiei (de exemplu educatia timpurie de nivel anteprescolar si prescolar, invatamant primar, secundar a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a
scolii)

2. activitati / sub-activitati in domeniul ocuparii fortei de munca (de exemplu consiliere, orientare,
formare profesionala, evaluarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal,
subventionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor apartinand acestor categorii, participarea
la programe de ucenicie si stagii, sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a
ocuparii pe cont-propriu etc.)
3. activitati / sub-activitati in domeniul dezvoltarii / furnizarii de servicii (sociale / medicale / medicosociale)
4. activitati / sub-activitati in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit (inclusiv reabilitarea
locuintelor si/sau legalizarea asigurarii de utilitati

5. activitati / sub-activitati in domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari acte

6. activitati/ sub-activitati in domeniul combaterii discriminarii si promovarii multiculturalismului

7. alte activitati implicate de proiectele finantate prin FSE: teme orizontale, promovare, publicitate,
etc.
Viitorul partener trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
ONG cu expertiză relevantă. Prin expertiză relevantă se înțelege acele persoane juridice care au
implementat minimum un proiect din fonduri europene și au experienţă de minimum 12 luni în
domeniile/activitățile în care vor fi implicate.

Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente:
- Scrisoare de intenție
- Fișa partenerului
- Declarație de angajament – anexa 2 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 20142020
- Declarație de eligibilitate – anexa 3 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 20142020
- Certificat de înregistrare / certificat constatator / alt document de înființare, care să ateste că
partenerul are în obiectul de activitate activitatea/activitățile pentru care optează în Scrisoarea de
intenție – copie certificată conform cu originalul
Anexele în format editabil se găsesc începând cu pagina a doua acestui anunț. Doar participanții
care vor avea dosarul complet vor intra în etapa de selecție.

Grilă criterii de selecție
Criterii de selectie
1. Capacitatea operationala
- Relevanta experientei organizatiei pe domeniul de activitate
pentru
care a depus candidatura
- Numarul expertilor propusi
2 experti (minim) (5 puncte)
Mai mult de 2 experti 10 puncte)
- Relevanta experientei expertilor propusi atat pentru activitatile
din
proiect cat si in ceea ce priveste implementarea de proiecte cu
finantare nerambursabila
2. Capacitatea financiara
- Gestionarea de bugete generate de implementarea de alte
proiecte
cu finantare rambursabila
- Suma bugetului din ultimii 3 ani de activitate (echivant in euro)
mai
mare de 100.000 euro
3. Capacitatea profesionala
- Dovada implementarii acel putin un proiect cu finantare
nerambursabila
- Dovada experientei partenerului in domeniul activitatii
proiectului
(minim 6 luni)
- Dovada de experiență privind activități cu copii defavorizați
- Activități / programe extra-școlare desfășurate cu copii
- Dovada detinerii unor instrumente sau tehnici specializate (cu
licenta) pentru derularea activitatii
- Contributia in parteneriat la activitatile principale conform
ghidului
4.
1 activitate
2-3 activități

Punctaj maxim
30 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte
20 puncte
10 puncte
10 puncte
40 puncte
5 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte
5 puncte
10 puncte
5 puncte
10 puncte

Persoanele juridice interesate sunt invitate sa depuna dosarul de participare pana la data de
18.07.2016, ora 15.00 la sediul Primariei Nadeș, str. Principală, nr. 343.
Comuna Nadeş, cod poștal 547430, jud. Mureș

Anexa 1
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul (a) ..........................................................................................., domiciliat

(ă) în localitatea .................................................. judetul ..................................................,
strada.....................................................,

nr……………….,

posesor

al

CI/BI,

seria..................................., numărul ..................................., eliberat de ...................................,

la data de..................................., CNP ................................................................., în calitate de

reprezentant legal al………………………CUI/CIF……………………. Având sediul social
în………………………………str………………………………….nr…………….județ……
………………municipiul……………………………………….

declar

pe

propria

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură, cunoscând sancțiunile aplicate faptei de

fals în acte publice, că instituția/organizația/societatea pe care o reprezint NU se află în
niciuna din următoarele situaţii menţionate mai jos:
-

este 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, respective conform Legii nr.85/2014
privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după

-

-

caz;

a suferit 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, întruna 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, 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;

se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de
AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

Nume și prenume…………………………..

Semnătura şi ştampila…………………
Data ............................

Anexa 2

FIȘĂ PARTENER

DATE DE IDENTIFICARE
Denumire organizaţie
E-mail
Cod de înregistrare fiscală
Anul înfiinţării
Adresă
REPREZENTANTUL LEGAL
Prenume şi Nume
Funcţie
PERSOANĂ DE CONTACT
Prenume şi nume
Funcţie
Telefon:
E-mail:
INFORMAŢII FINANCIARE
Anul 2014
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri

Anul 2015
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri
Anul 2016
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri
EXPERIENŢĂ
PROIECTE RELEVANTE ACESTUI

APEL (IMPLEMENTATE IN ULTIMII 3
ANI)

Titlul proiectului (conform contractului de
finanţare)

ID-ul proiectului (acordat de instituţia
finanţatoare)

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant
sau partener)

Obiectivul proiectului
Stadiul implementării proiectului
Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului
Activităţi desfăşurate de aplicant în cadrul
proiectului

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse
externe nerambursabile, surse extreme
rambursabile, etc.)

Numele instituției finanțatoare
EXPERIENŢĂ SPECIFICĂ

Experienţa în comunităţile dezavantajate,
inclusiv comunitatea romă

Experienţă în domeniul activităţilor proiectului

MOTIVARE: Care este motivaţia dumneavoastră
pentru a vă implica în acest parteneriat

ACTIVITĂŢI: În care din domeniile de interes

ale proiectului doriti sa va implicati in cadrul

.

parteneriatului

CONTRIBUŢIE: Care va fi contribuţia activă a
instituţiei/organizatiei dumneavoastră la
activitatea/activităţile bifate mai sus?

Data,

Reprezentant legal,

Nume și prenume,

Semnătură și ștampilă,

Anexa 3
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnata/ul ......domiciliat (ă) în București, sectorul ......., strada....., nr..... , posesor al
CI/BI, seria....., numărul....., eliberat de..... , la data de...... , CNP......., în calitate de
reprezentant legal al......, CUI/CIF....., având sediul social în ...., declar pe propria răspundere,
în vederea participării în calitate de partener la pregătirea unui proiect în cadrul Programului
Operațional Capitalul Uman 2014-2020, că instituția/organizația/societatea pe care o reprezint
va contribui la realizarea a cel puțin uneia din activitățile/domeniile de mai jos (a se bifa
activitatea/activitățile):
 activități/ sub-activități în domeniul educației (de exemplu educația timpurie de nivel
ante-preșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi
reducerea părăsirii timpurii a școlii) – aplicantul va alege din sub-activitățile de
educație pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă;
 activități/ sub-activități în domeniul ocupării forței de muncă (de exemplu consiliere,
orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor
aparținând acestor categorii, participarea la programe de ucenicie și stagii); aplicantul
va alege din sub-activitățile de ocupare pe cele care răspund nevoilor individuale ale
persoanelor din grupul țintă;
 activități/ sub-activități în domeniul antreprenoriatului (de exemplu, susținerea
antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu etc.);
aplicantul va alege din sub-activitățile din domeniul susținerii antreprenoriatului pe
cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă;
 activități/ sub-activități în domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale și/sau
medicale/ medico-sociale;
 activități/ sub-activități obligatorii în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit
(inclusiv reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea asigurării de utilități;
 activități/ sub-activități în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări
acte - dacă este cazul; aplicantul va alege din aceste măsuri pe cele care răspund
nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă;
 activități/ sub-activități în domeniul combaterii discriminării și promovării
multiculturalismului adresate, în egală măsură, etnicilor romi, cât și non-romi: de
exemplu campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniu,
inclusiv implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității în soluționarea
problemelor cu care se confruntă comunitatea.
Nume și prenume…………………………..
Semnătura şi ştampila…………………
Data

