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ANUNT SELECTIE PARTENERI DIN SECTORUL PRIVAT IN CADRUL
Programului "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii
romi/ar" finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021

În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020,

Primaria Orasului Videle , în calitate de Lider Proiect, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie
a partenerilor naţionali din sectorul privat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat În vederea
implementării proiectului cu titlul "REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE CENTRU SOCIAL DE
ZI PENTRU COPII CU DIZABILITA TI SI/SAU CERINTE EDUCA TlONALE SPECIALE (CENTRUL
PUZZLE)", ce va fi depus În cadrul Programului "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea
incluziunii romilor" finanţat prin Granturile SEE şi NONegiene 2014-2021 , Aria de Program nr.10,
"Dezvoltare Locala si Reducerea Saraciei".
Activitatea de
•
•
•
•

selecţie

are la

bază următoarele

principii :

Transparenţa ;

Nediscriminarea;
Tratamentul egal;
Eficienţa utilizării

fondurilor.

Obiectivul general al programului este de a contribui activ la întărirea coeziunii economice şi
sociale la nivel naţional şi local, În România, şi la Întărirea relaţiilor bilaterale cu statele donatoare.

1. Activitatile

proiectului

urmatoarele:

Management de proiect
Achizitii publcie
Lucrari de infrastructura

ce

urmeaza

a

fi

implementate

sunt

-

Dotari si amenajari
Angajarea de personal
Activitati socio-educationale pentru grupul tinta
Activitati de Informare si Publicitate

2.

Obiectivele generale si specfice ale proiectului sunt:

Obiectivul

eneral:

./ Implementarea unor măsuri de dezvoltare locală, care să contribuie la
creşterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum şi la
creşterea nivelului de satisfacţie a acestor grupuri cu privire la calitatea
acestora.

Obiective specifice:
./
./
./
./

Reabilitarea/ modernizarea Centrului Puzzle
Modernizarea infrastructurii de acces
Dotarea Centrului cu echipamente de ultima generatie
Furnizarea de servicii medicale si socio-educationale pentru grupurile tinta

Termenul limita de finalizare: 36 luni de la data semnarii Contractului de Finantare

Conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca organizatiile partenere in
cadrul proiectului sunt urmatoarele:

•

capacitate organizationala (management de proiect, resurse umane si materiale).

•

organizatii legal constituite conform legislatiei in vigoare din Romania.

•

organizatiile nu trebuie sa aiba datorii catre bugetul national si bugetul local.

•

personalul din cadrul comitetului de conducere a organizatiei sa nu se afle intr-o
situatie de incompatibilitate cu functia exercitata.

Criteriile de

selecţie

a partenerilor

şi

grila de evaluare

Selecţia

partenerilor se va face pe baza documentelor depuse la sediul

Primăriei oraşului Videle, situată În strada Republicii nr. 1, oraş Videle, judeţul

Teleorman.

Documentele necesare a fi depuse sunt următoarele:
Scrisoare de
Fişă

Candidaţii

intenţie

partener

vor depune la sediul Primăriei oraşului Videle cele 2 (două)

documente, Începând de la data publicării prezentului anunţ, 04.02.2020, până la
data de 14.02.2020 (10 zile de la data publicării anunţului).
Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei
partenerului trebuie să fie integral completate. În Scrisoarea de intenţie şi În Fişa
partenerului candidaţii vor menţiona activităţile pe care sunt interesaţi să le
desfăşoare; pentru fiecare activitate În care vor fi implicaţi candidaţii vor menţiona

resursele materiale şi umane de care dispun şi vor furniza o scurtă descriere a
acţiunilor

propuse În cadrul activităţilor specifice parteneriatului cu prezentarea

aspectelor considerate

esenţiale

pentru

obţinerea

rezutatelor

aşteptate şi

atingerea

obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat : plus valoarea adusă proiectului
(Conform Ghidului Solicitantului).
Documentele se vor depune Însoţite de următoarele anexe :
1. Statutul organizaţiei / actul constitutiv prin care se face dovada că
organnizaţia

(candidatul) se Încadrează Într-una din categoriile de entităţi

eligibile În cadrul apelului:
entităţi

publice,

asociaţii

ale autorităţilor locale (inclusiv asociaţii de dezvoltare

intercomunitară),

grupuri de acţiune locală (GAL)
organizaţii

neguvernamentale non-profit Înfiinţate ca persoane

juridice În România;
2.

Situaţii

financiare pentru ultimii 2 ani (cu confirmare de depunere la

ANAF), din care să rezulte veniturile pentru a proba capacitatea
financiară

de realizare a activităţilor din proiect;

3. Declaraţie
candidatului

pe

proprie

prin

care

răspundere

Îşi

asumă

a

reprezentantului

depunerea

tuturor

legal

al

diligenţelor

necesare pentru asigurarea resurselor financiare
toată

şi

umane necesare pe

durata de implementare a proiectului;

4. Certificat de atestare fiscal privind Îndeplinirea obligaţiilor de plată a
impozitelor

şi

taxelor locale;

5. Certificat de atestare fiscal privind Îndeplinirea obligaţiilor de plată
către

bugetul de stat (ANAF)

6. CV - urile (În format Europass) ale experţilor cheie propuşi de candidat
pentru proiect; fiecare CV trebuie

să

specifice

pozţia

pentru care

expertul este propus În proiect, să fie datat şi semnat de expert;

Documentele solicitate vor fi prezentate În limba română şi vor fi depuse În
perioada stabilită În prezentul anunţ.
Documentele de la punctele 1 - 2 se vor prezenta În copie certificate
"conform cu originalul", documentele de la punctele 3 - 6 se vor prezenta În
original.

Evaluarea

candidaţilor

Dosarele depuse vor fi evaluate din punct de vedere al

conformităţii

documentelor depuse(Anexa 3), dosarele conforme urmând a fi punctate de la 1 la
100, scor maxim, conform grilei de evaluare (Anexa 4).

Soluţionarea contestaţiilor

Candidaţii

care nu au fost selectaţi de Primăria oraşului Videle ca parteneri În

vederea depunerii cererii de

finanţare

pentru proiectul ce face obiectul prezentului

Anunţ

de selecţie pot depune În termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării

listei

pe

site-ul

Contestaţiile

Primăriei

oraşului

Videle

contestaţii

la

raportul

de

selcţie.

se soluţionează de către comisia de contestaţii În termen de 1 zi

lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

În cazul În care a fost depusă o singură aplicaţie, conformă şi selectată nu se mai
aplică termenul de aşteptare pentru depunerea contestaţiilor .

PRIMAR,

BĂDĂNOIU NICOLAE

Anexa nr. 1
SCRISOARE DE INTENTIE
Pentru participarea ca partener al Primăriei oraşului Videle,

judeţul

Teleorman

În urma anunţului dumneavoastră privind Încheierea unui Acord de Parteneriat cu
entităţi de drept public sau privat, pentru depunerea unei cereri de finanţare În cadrul
Apelului nr. 4 "Dezvoltare Locală" finanţat prin Granturilor SEE şi Norvegiene 20142021,
_ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ __ (denumirea organizaţiei) Îşi exprimă intenţia de
a participa ca partener În cadrul proiectului,
urmand a fi implicat in urmatoarele activitati :

Precizăm că

(denumirea
se Încadrează În categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru Apelului
nr. 4 "Dezvoltare Locală" finanţat prin Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021.

organizaţiei)

În cadrul acestor activităţi ne propunem să aducem următoarea contribuţie:

De asemenea organizaţia noastră:
odispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru implementarea
activităţilor acestui proiect.
e Face dovada ca a desfăşurat Între data Înfiinţării entitatii şi data lansării acestui apel,
activităţi similare celor propuse a fi implementate
Declar pe proprie răspundere că:
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;
B. Nu figurăm În evidenţele fiscale cu restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor
sociale şi nu avem datorii fiscale;
Având În vedere cele prezentate, vă rugam să acceptaţi ca organizaţia noastră să devină
partener În cadrul unui proiect cu tema şi activităţile menţionate .

Numele şi prenumele reprezentantului legal
Semnătura

Data

Anexa 2
Fişa

Denumire organizatie
Acronim
Cod de Înreqistrare fiscală
Număr
de Înregistrare În
Registrul Comerţului (dupa
caz)
Nr. de la Registrul Asociaţiilor
si Fundatiilor (dupa caz)
Anul Înfiinţării
Cifra de afaceri pentru ultimij
4 ani
Date de contact(adresă, tel.,
fax-,- e-mail}
Persoana de contact (nume,
pozitia În organizatie)

Partenerului

--

-

I

rl

i--

Categoria de partener pentru
care se aplica si activitatile
specifice

----

I
I

Resurse umane
Resurse materiale
Finanţări anterioare (informaţii şi detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă
primită În ultimii ani, raportată la data depunerii cererii de finanţare din fonduri
publice sau alte surse financiare de către partener)
Notă

Rubricile vor fi integral completate. Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme
cu realitatea şi asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

Numele
Data

şi

prenumele reprezentantului legal

................ , ..............................................................
Semnătura
Ştampila

........................ , ................................ .

ANEXA 3
Grilă

evaluare conformitate
Dosare

candidaţi

Candidat:
Număr, dată

depunere aplicaţie:

. - -- - - - - - - - - - -

~------

Indeplinire criteriu
Nu
Nu
este
Da
cazul

Criteriu calificare

Documente depuse de candidat
1. Statutul organizaţiei / actul constitutiv prin care se face
dovada că organizaţia (candidatul) se Încadrează Într-una
din categoriile de entităţi eligibile În cadrul apelului:
- entităţi publice,
- asociaţii ale autorităţilor locale (inclusiv asociaţii de
dezvoltare intercomunitară),
- grupuri de acţiune locală (GAL)
- organizaţii neguvernamentale non-profit înfiinţate ca
_
_
_
_ _ _ ---+----T---~-----j
persoane 'uridi~~ În România'
2. Situaţii financiare pentru ultimii 2 ani (cu confirmare de
depunere la ANAF), din care să rezulte veniturile pentru a
proba capacitatea financiară de realizare a activităţilor din
proiect
3. Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului
legal al candidatului prin care îşi asumă depunerea tuturor
diligenţelor
necesare
pentru
asigurarea
resurselor
financiare şi umane necesare pe toată durata de
J.!Dp-'ementar~_~_J~~ojectului
_ _ _____ ____ .____ ______
4. Certificat de atestare fiscală privind Îndeplinirea
~gatiilor de plată către bugetul de stat (ANAF)
5. Certificat de atestare fiscal privind îndeplinirea
obligatiilor de plată a impozitelor si taxelor locale
--~------------j----~-----+------j
6. CV - urile (în format Europass) ale experţilor cheie
Qropuşi de candidat pentru proiect
_ _ _ _ _ _ _ _---'____
.........1.._
_
_
0 _

_

_

L -_

Observaţii

_

:

Dosarul depus este :
Conform

o

Neconform

O
---

--

--

Se va bifa "da", "nu", "nu este cazul" la fiecare
Orice criteriu neÎndeplinit
neconform.

-

rănd,

--------------conform documentelor depuse.

- bifa "nu" va duce la declararea dosarului ca fiind

ANEXA 4
Grilă

evaluare crietrii de
Dosare

selecţie

candidaţi

Candidat:
Număr, dată

depunere aplicaţie:

Criterii evaluare

Tipul

---

organizaţiei

- entităti publice
-- asociaţii ale autorităţilor locale (inclusiv asociaţii de
dezvoltare intercomunitară ) ,
-- grupuri de acţiune locală (GAL)
- organizaţii neguvernamentale non-profit înfiinţate ca
persoane juridice În România
Experienţă
În
domeniile
propuse
pentru
implementare În Qroiect
Implementarea a cel puţin 2 proiecte ce includ activităţi
similare, cu valoarea mai mare sau egală cu valoarea
activitătilor propuse,- finantate
din fonduri nerambursabile
,
Implementarea unui proiect ce include act i vităţi similare,
cu valoarea mai mare sau egală cu valoarea activităţilor
propuse, finantate din fonduri nerambursabile
Fără experienţă

Punctaj
criteriu
Maxim 50
puncte

50
40
30
20
Maxim 25
puncte

25
15

--

O
Maxim 25
de puncte

Candidatul propune minim 3 experţi, experienţă minim 2
ani În implementare de activităţi similare
Candidatul propune minim 3 experţi, experienţă minim 1
ani În implementare de activităti similare
Candidatul propune minim ~ experţi fără experientă
PUNCTAJ TOTAL
-----

25

Capacitate

Observaţii

manageria/ă

15
O

:

Dosarele se vor puncta
informaţii

Punctaj
acordat

suplimentare.

funţie

de documentele prezentate , Nu se vor solicita

