PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTENERILOR ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI
CERERI DE FINANȚARE PENTRU PROGRAMUL “DEZVOLTARE LOCALA,
REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR “ FINANTATE
PRIN GRANTURILE SEE SI NORVEGINE 2014-2021, APELUL NR.1 “CRESTEREA
INCLUZIUNII SI ABILITAEA ROMILOR”

PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTENERILOR ÎN VEDEREA APLICĂRII UNOR
CERERI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL
PROGRAMUL “DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA
INCLUZIUNII ROMILOR “, FINANTATE PRIN GRANTURILE SEE SI NORVEGIENE
2014-2020
Apelul de proiecte nr.1 – Cresterea incluziunii si abilitarea romilor

Prioritatea de investiții – Proiectele finantate in cadrul apelului vor contribui la atingerea
unuia sau mai multora din urmatoarele obiective:
1.Cresterea accesului si a calitatii serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi in
urmatoarele sectoare: asistenta sociala, educatie, ocupare , sanatate si locuire
2.Consolidarea capacitatii centrelor educationale/ after school, de zi existente care lucreaza
cu un procentaj ridicat de copii si tineri romi
3.Abilitarea romilor
4.Combatarea oricarei forme de discriminare a romilor

Obiectivul Specific – Cresterea incluziunii si abilitarea romilor
Apelul de proiecte FRDS PROGRAM “DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA
SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR “
Grup vulnerabil: persoane de etnie roma;

1. Context general
PRINCIPIILE DE BAZĂ ȘI BUNELE PRACTICI PRIVIND IMPLICAREA
PARTENERILOR
RELEVANȚI
ÎN
PREGĂTIREA
ACORDURILOR
DE
PARTENERIAT ȘI A PROGRAMULUI

În cadrul Articolului 5 Consultarea partenerilor relevanți în vederea pregătirii acordului de
parteneriat și a programelor din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 240/2014 al
COMISIEI/ 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat,
în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene, printre principiile esențiale se
numără următoarele:
(1) Pentru a asigura transparența și implicarea efectivă a partenerilor relevanți, statele membre și
autoritățile de gestionare îi vor consulta pe aceștia cu privire la procesul și calendarul de
pregătire a acordului de parteneriat și a programelor. Astfel, ele trebuie să le informeze pe larg cu
privire la conținutul acestora și eventualele modificări conexe.
(2) În ceea ce privește consultarea partenerilor relevanți, statele membre trebuie să țină cont de
necesitatea următoarelor aspecte:
(a) informații oportune și acces ușor la informațiile pertinente;
(b) suficient timp pentru parteneri pentru a analiza și prezenta observații cu privire la principalele
documente pregătitoare și proiectul de acord de parteneriat și proiectele de program;
(c) canale disponibile prin care partenerii pot pune întrebări, pot aduce contribuții și sunt
informați cu privire la modul în care propunerile lor au fost luate în considerare;
(d) difuzarea rezultatelor consultării.
(3) În ceea ce privește programele de dezvoltare rurală, statele membre trebuie să țină seama de
rolul pe care rețelele rurale naționale, stabilite în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ), îl pot juca implicând
partenerii relevanți.
(4) În cazul în care au fost stabilite acorduri formale între diferitele niveluri de guvernanță mai
jos de nivelul național, statul membru trebuie să ia în considerare aceste acorduri de guvernanță
la mai multe niveluri, în conformitate cu cadrul său juridic și instituțional.

Prezenta procedură se aplică în cazul în care UAT Comuna Sasciori, în calitate de promotor,
intenționează să își aleagă parteneri în scopul depunerii, în cadrul FONDULUI ROMAN DE
DEZVOLTARE SOCIALA , PROGRAM “DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA

SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR “,FINANTATE PRIN
GRANTURILE SEE SI NORVEGINE 2014-2021, APELUL NR.1 “CRESTEREA
INCLUZIUNII SI ABILITATEA ROMILOR” a cererilor de finanțare în vederea
implementării unor proiecte conform Ghidului aplicantului – Cresterea incluziunii si
abilitatarea romilor.
În acest sens, pentru cererea de finanțare pe care intenționează să o depună, UAT Comuna
Sasciori va publica pe site-ul propriu, în timp util, un Anunț de intenție care să cuprindă
următoarele informații obligatorii:

UAT Comuna Sasciori intenționează să depună o cerere de finanțare pentru:
Apelul de proiecte FRDS PROGRAM “DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA
SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR “,
Obiectivul Specific – Cresterea incluziunii si abilitarea romilor
Grup vulnerabil: persoane de etnie roma
Activitatile eligibile vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obtinerea documentelor
de identitate, servicii educationale, servicii de ocupare, servicii pentru sanatate, imbunatatirea
conditiilor de locuit); furnizarea de informatii persoanelor de etnie roma, in special femeilor si
tinerelor rome, cu privire la modalitati de afirmare a drepturilor acestora, modalitati de accesare a
serviciilor publice; dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanelor de etnie roma; activitati
de crestere a responsabilitatii si a capacitatii autoritatilor si institutiilor publice de a fi mai
incluzive; activitati care promoveaza capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea
personalului si a voluntarilor care lucreaza cu persoane de etnie roma; campanii de crestere a
constientizarii pe teme anti-discriminare, tintind populatia majoritara, care sa promoveze
respectarea drepturilor romilor, lupta impotriva antigipsismului, stereotipurilor si hartuirii;
schimburi de bune practici in domeniul proiectului cu entitati din Islanda, Liechtenstein si
Norvegia.
Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile
eligibile menționate in Ghidul aplicantului din cadrul Apelului de propuneri de proiecte
nr.1 “CRESTEREA INCLUZIUNII SI ABILITATEA ROMILOR”.
Activități relevante și obligatorii:
1) Furnizor autorizat de programe de pregatire profesionala conform OG 129/2000.
2) Furnizor de servicii sociale in conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind
asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale si ale HG nr. 118/19.02.2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012.

Activități suport/de altă natură:
1) Activități de acompaniament;
2) Identificare și recrutare grup țintă.
3) Va oferi suport in elaborarea documnetatiei pentru obtinere a certificatului de acreditare si
licentiere a serviciilor sociale propuse prin proiect.

Durata proiectului: 36 luni


Grup țintă propus:

Persoane si familii de etnie roma in situatii de vulnerabilitate, de risc sau confruntandu-se cu
diverse forme de excluziune socio-economica;






Persoane de etnie roma, in special femei si tinere rome, cu niveluri scazute de
constientizare cu privire la drepturi si participare in viata comunitatii;
Experti si lideri romi;
Specialisti/voluntari din domeniile educatiei, sanatatii, ocuparii, serviciilor sociale,
administratiei publice, sectorului ONG, implicati in furnizarea de servicii persoanelor
de etnie roma;
Membri ai comunitatii apartinand populatiei majoritare.

Bugetul proiectului: maxim 550.000 EURO cu TVA

Perioada de înscriere a candidaților: 09-16 Ianuarie 2020
Termenul limită de înscriere a candidaturilor/ofertelor: 16 Ianuarie 2020, ora 12.00
Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune Scrisoarea de intenție și Fișa
Partenerului completată, cu mențiunea: “PENTRU SELECȚIA DE PARTENERI ÎN
VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANȚARE PRIN FONDULUI ROMAN DE
DEZVOLTARE SOCIALA , PROGRAM “DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA
SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR “,FINANTATE PRIN
GRANTURILE SEE SI NORVEGINE 2014-2021, APELUL NR.1 “CRESTEREA
INCLUZIUNII SI ABILITAEA ROMILOR”, Proiectele finantate in cadrul apelului vor
contribui la atingerea unuia sau mai multora din urmatoarele obiective: cresterea accesului
si a calitatii serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi in urmatoarele sectoare:
asistenta sociala, educatie, ocupare , sanatate si locuire, consolidarea capacitatii centrelor
educationale/ after school, de zi existente care lucreaza cu un procentaj ridicat de copii si
tineri romi, abilitarea romilor si combatarea oricarei forme de discriminare a romilor, la

Sediul UAT Sasciori, Str. Principală nr. 363, email: primariasasciori@yahoo.com,
personal, prin poștă/curier sau prin e-mail (urmând ca cel tarziu la momentul semnării
acordului de parteneriat să depună și documenetele în original, în cazul în care ofertantul
este selectat).”
CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE A PARTENERILOR
În cadrul acestui apel de proiecte, parteneriatul între entități publice și organizații
neguvernamentale este obligatoriu și constituie criteriu de eligibilitate.
 Partenerii se vor implica activ și vor contribui efectiv la implementarea proiectului,
împărtășind același obiectiv cu PP. În acest sens, este necesar ca partenerii să aibă
capacitatea de a acționa în domeniul proiectului, potrivit rolului asumat și în conformitate
cu responsabilitățile legale sau statutul lor.
 Să facă parte din categoriile de parteneri eligibili din cadrul Apelului de proiecte nr.1
“CRESTEREA INCLUZIUNII SI ABILITATEA ROMILOR” conform Ghidul
aplicantului;
 Să respecte condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în calitate de partener în
conformitate cu Ghidul aplicantului din cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr.1
“CRESTEREA INCLUZIUNII SI ABILITATEA ROMILOR”.;
 Să probeze experiența si capacitatea de acțiune în domeniul proiectului, potrivit rolului
asumat și înconformitate cu responsabilitățile legale sau statutul lor;
În anunțul de intenție sa va specifica faptul că selectarea partenerilor se va face pe baza
urmatoarelor documente pe care ofertanții le vor depune la sediul UAT Sasciori:
– Scrisoarea de intenție (Anexa 1);
– Fișa partenerului (Anexa 2).
- documente justificative: contract de finantare sau orice alt document din care rezulta
imolementarea a minim1 proiect/activitate, act constitutiv, statut, autorizatii, acreditari, minim un
CV pentru expertul propus, etc.
Modelul celor 2 (două) documente (Scrisoarea de intenție și Fișa partenerului) vor fi publicate pe
site-ul UAT Sasciori cu Anunțul de intenție.
În vederea selectării ofertanților, prin dispoziția Primarului, se desemnează o comisie de
selectare a ofertelor de parteneriat care va verifica documentația depusă, va evalua ofertele, va
stabili ofertanții selectați și va propune spre aprobare lista acestora. De asemenea, va fi
desemnată prin dispoziția Primarului, o comisie de soluționare a contestațiilor.

Etapele procedurii de evaluare și selectare
Procesul de evaluare și selectare a partenerilor cuprinde 2 (două) etape, desfășurate succesiv:
– Etapa de calificare a ofertanților;
– Etapa de evaluare și selectare a ofertanților.
1. Etapa de calificare a ofertanților
Pe baza documentației depuse de ofertanți, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va
verifica conform Anexei 3, succesiv:
– conformitatea documentelor;
– condițiile de calificare.
Pentru îndeplinirea condiției de conformitate a documentelor, Comisia verifică dacă:
– au fost depuse de către ofertant ambele documente solicitate (Scrisoarea de intenție și Fișa
partenerului);
– documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul UAT Sasciori;
– rubricile Fișei partenerului sunt integral completate.
Pentru îndeplinirea condițiilor de calificare, Comisia verifică dacă, pe baza declarațiilor pe
proprie răspundere din Scrisoarea de intenție respectiv Fișa partenerului, sunt îndeplinite:
1. Capacitatea ofertantului de a furniza servicii corespunzător activităților proiectului:
2. Are în 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,
precum si dovada autorizarii acestor activitati, conform prevederilor legale aplicabile,
functie de natura juridica a ofertantului ( societate, asociatie/ fundatie etc.)
3. Face dovada că este eligibil conform condițiilor din Ghidului solicitantului – Condiții
generale, si a Ghidului solicitantului – Condiții specifice.
4. Are capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din proiect.
1. Condițiile privind conduita ofertantului:
2. Nu este subiect al unui conflict de interese.
3. Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are
datorii fiscale.

Lista ofertanților calificați pentru etapa de evaluare și selectare a ofertanților este postată pe
site-ul UAT Sasciori, conform prevederilor legale.
Ofertanții care nu se califică potrivit criteriilor stabilite vor fi înștiințați cu motivarea respingerii
ofertelor acestora.

1. Etapa de evaluare și selectare a ofertanților
După aprobarea listei ofertanților calificați Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va
proceda, conform Grilei de evaluare (Anexa 4), la evaluarea ofertelor pentru fiecare temă
propusă luând în considerare următoarele criterii:

Nr.
Criterii de evaluare

Punctaj maxim

Crt.
Experienta relevanta in implementarea proiectelor 45 puncte (punctajele sunt
1
(1.1+1.2+1.3)

cumulative)

Ofertantul face dovada finalizarii implementarii a cel
1.1

putin 1 proiect/activitati in calitate de beneficiar sau

15 puncte

partener.
1.2

Ofertantul face dovada capacitatii furnizarii de servicii 15 puncte
Dovada ca ofertantul dispune de resursele umane

1.3

calificate pentru prestarea activității de furnizare

15 puncte

servicii.
2

Capacitatea profesională

30 puncte

Capacitatea profesională: dovada ca ofertantul este
2.1

30 puncte
furnizor de programe de formare profesionala

autorizat.
Numărul de activități relevante si obligatorii în
care ofertantul dorește să se implice
(Prin activități

25 puncte

3
relevante si obligatorii se înțelege acele acțiuni care au

(punctele sunt disjunctive)

drept rezultat nemijlocit obținerea output-urilor
specificate prin Ghidul Solicitantului – Condiții
Specifice).
Ofertantul dorește sa se implice într-o singura
3.1

15 puncte
activitate relevanta si obligatorie
Ofertantul dorește sa se implice într-o activitate
relevanta si obligatorie și într-o activitate suport/de alt

3.2

25 puncte
tip din cadrul proiectului (de ex. Identificare si
recrutare a grupului țintă)

TOTAL (1+2+3+4)

100 puncte

Comisia de selectie isi rezerva dreptul de a stabili numarul de parteneri in scopul de
aelabora si impleta un proiect de calitate.Minim punctajului obtinut este de 25 puncte.
Comisia de selecționare a ofertelor de parteneriat nominalizează ofertanții declarați selectați în
ordinea punctajului obținut, și supune aprobării Consiliului local al UAT Sasciori lista acestora.
După aprobare, lista este postată pe site-ul UAT Sasciori.
Ofertanților selectați de UAT Sasciori ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanțare
pentru proiectul care face obiectul Anunțului de intenție li se vor solicita documente prin
care să facă dovada veridicității celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de
intenție și Fișa proiectului, după cum urmează:

– Actul constitutiv si/sau Statutul pentru a proba că are în 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.
Comisia de selectare a partenerilor îl declară respins pe ofertantul selectat care:
– nu transmite, în termenul stabilit de UAT Sasciori, documentele enumerate mai sus;
– conform documentelor transmise, nu poate face dovada celor declarate pe proprie răspundere.
În cazul respingerii unuia/mai multor ofertanți selectați, UAT Sasciori reia procesul de solicitare
a documentelor și verificare a veridicității celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de
intenție și Fișa proiectului a următorului/următorilor ofertanți declarați selectați din lista postată
pe site-ul UAT Sasciori.
Ofertanții care nu au fost selectați de UAT Sasciori ca parteneri în vederea aplicării cererii de
finanțare pentru proiectul care face obiectul Anunțului de intenție pot depune, în termen de
maxim 2 zile lucrătoare, contestații care se soluționează de comisia de contestații în termen de
maxim 2 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
Notă – un partener nu poate încheia mai mult de două parteneriate în cadrul unui apel de
proiecte

