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ANUNT SELECTIE PARTENERI 
 
Pentru implementarea unui proiect POCU 2014-2020,  

Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

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

Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii 

Obiectivul specific 4.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație 
aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate 

Apel de proiecte nr. 138–pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
 
In conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020 si a HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
 
Primaria oras Navodari anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord 
de Parteneriat in vederea depunerii unei Cereri de finantare in cadrul Programului Operational 
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4:  Incluziunea sociala si combaterea saraciei, 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) 
Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea 
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru viitorul proiect, precum si 
Criteriile de eligibilitate sunt specificate in Ghidurile POCU 2014-2020: Ghidul Solicitantului – 
Conditii generale si Conditii specifice. 
 

1. Obiectivul specific al apelului de proiecte lansat pentru axa 4.1 este: 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 
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2. Obiectivul general al proiectului il constituie furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin 
in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 
comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, aferente orasului 
Navodari, judetul Constanta. 

3. Scopul cererii de finantare este reducerea numărului de persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, în care există populație aparținând minorității rome din 
orasul Navodari, Judetul Constanta. 

4. Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat se vor desfasura pe o 
perioada de maxim trei ani, cu un buget maxim de 6.000.000 euro. 

Activitatile eligibile in cadrul proiectului sunt cele mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii 
specifice (ghidul de finantare se poate descarca de pe site-ul www.fonduri-ue.ro) , dupa cum 
urmeaza: 

Activitate preliminara - Realizarea analizei la nivelul comunitatii marginalizate rome pentru 
fundamentarea cererii de finantare 

Realizarea analizei la nivelul zonei de interventie vizate de proiect este obligatorie si se va realiza 
inainte de depunerea cererii de finantare, cu consultarea membrilor comunitatilor vizate si a 
autoritatilor locale, aceasta constituind baza de referinta pentru identificarea prioritatilor si 
masurilor de interventie incluse in proiect. Vor fi evidentiate cel putin urmatoarele aspecte: nevoile 
locale, potentialul de dezvoltare, inclusiv al mediului de afaceri local, potentialul de dezvoltare, 
inclusiv al mediului de afaceri local, profile de resurse umane si competente, cererea 
locala/proxima de pe piata fortei de munca, identificarea de solutii viabile care sa urmareasca 
reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile 
marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, aferente orasului Navodari. 

 

• INTERVENTII IN DOMENIUL EDUCATIEI 

Activitatea 1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie: educatia timpurie (de 
nivel ante-prescolar si prescolar), invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si 
reducerea parasirii timpurii a scolii) prin acordarea unor pachete integrate (pachetele integrate ar 
putea include de exemplu. costuri de transport si masa pentru copiii din grupul tinta, materiale 
educationale, accesul la servicii medicale si sociale, masuri de prevenire si diminuare a parasirii 
timpurii a scolii prin servicii educationale specifice nevoilor persoanelor din grupul tinta, masuri 
de acompaniere (de exemplu. imbracaminte si incaltaminte, stimulente conditionate de 
prezenta), adaptate nevoilor si specificului comunitatii etc.) 

Sub-activitatea 1.1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie -  
invatamant ante-prescolar in cadrul careia pot fi finantate atat actiuni care vizeaza cresterea 
accesului si participarii la educatia ante-prescolara, inclusiv prin asigurarea/ dezvoltarea de servicii 
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locale si utilizarea de materiale de invatare pentru copiii din invatamantul ante-prescolar, in special 
pentru copiii apartinand minoritatii rome si pentru copiii cu dizabilitati, furnizarea de servicii de 
informare si consiliere a parintilor, programe de educatie parentala, inclusiv masuri de acompaniere 
si de asigurare de sprijin financiar etc. 

Sub-activitatea 1.2. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie - 
invatamant prescolar, in cadrul careia pot fi finantate actiuni care vizeaza cresterea accesului si 
participarii la educatia prescolara, inclusiv prin asigurarea/ dezvoltarea si utilizarea de servicii locale 
si materiale de invatare pentru copiii din invatamantul prescolar, in special pentru copiii apartinand 
minoritatii roma si copiii cu dizabilitati, furnizarea de servicii de informare si consiliere a parintilor, 
programe de educatie parentala, inclusiv masuri de acompaniere si de asigurare de sprijin financiar 
etc. 

Sub-activitatea 1.3. Sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin: programe de tip zone 
prioritare de educatie/ scoala dupa scoala, in cadrul careia pot fi finantate atat actiuni care vizeaza 
reducerea parasirii timpurii a scolii, inclusiv prin servicii de informare, consiliere si mentorat 
destinate elevilor in risc de parasire timpurie a scolii, precum si parintilor acestora, programe care 
promoveaza activitatile extra-curriculare cu accent pe dobandirea de competente cheie, masuri 
care vizeaza desegregarea scolara, actiuni care contribuie la cresterea stimei de sine, educatie 
interculturala, programe de sprijin individualizat si adaptare curriculara, dezvoltare de resurse si 
materiale noi de invatare etc., furnizarea unor programe specifice de promovare a regulilor 
elementare de igiena dezvoltate si adaptate pentru copii/ tineri romi si pentru copii/ tineri care 
sunt cel mai afectati de saracie si au o stare de sanatate si conditii de viata precare etc. 

Sub-activitatea 1.4. Programe de tip a doua sansa - Sprijin pentru implementarea programelor 
integrate destinate tinerilor care au abandonat scoala si adultilor care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie, consiliere si programe de educatie parentala pentru membrii familiilor copiilor si 
adultilor care se afla in afara sistemului educational, actiuni si campanii de constientizare destinate 
cresterii ratelor de mentinere in sistemul initial de invatamant si pentru a asigura intelegerea 
beneficiilor pe care le ofera educatia in relatie cu oportunitatile de angajare, furnizarea de 
programe de tip ”A doua sansa”, alte masuri care vizeaza cresterea numarului de persoane care se 
reintorc in sistemul de educatie si formare  

 

• INTERVENTII IN DOMENIUL OCUPARII FORTEI DE MUNCA 

Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii  

Pentru activitatea 2, in functie de rezultatele analizei realizate la nivel de comunitate si de nevoile 
de ocupare ale persoanelor din grupul tinta – persoane (someri, inactivi) din comunitatea 
marginalizata aflate in risc de saracie si excluziune sociala, - propunerile de proiecte ar putea 
include urmatoarele sub-activitati: 
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Sub-activitatea 2.1 Participarea la programe de ucenicie la locul de munca (inclusiv prin acordarea 
de sprijin financiar angajatorilor) 

Sub-activitatea 2.2. Participarea la programe de stagii pentru absolventii de invatamant superior 
(inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor) 

Sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca (de exemplu informare si 
consiliere profesionala, plasare pe piata muncii, formare profesionala, subventionarea angajatorilor 
pentru angajarea persoanelor apartinand acestor categorii, evaluarea competentelor dobandite in 
sistem non-formal si informal, etc.) 

Formarea profesionala trebuie sa fie realizata de catre furnizori de formare profesionala autorizati 
in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare, fiind finalizata cu certificate de calificare sau de absolvire cu 
recunoastere nationala. Formarea profesionala se organizeaza prin programe de initiere, calificare, 
recalificare, perfectionare, specializare. Angajatorii pot organiza ei insisi programe de formare 
profesionala doar daca sunt autorizati ca furnizori de formare profesionala in conditiile OG nr. 
129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conform anexei 2 a HG nr. 918/2013 privind Cadrul national al calificarilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare, persoanele care au absolvit invatamantul primar (4 clase) pot participa la 
programe de initiere, definite in OG nr. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 
formarea profesionala a adultilor, organizate de furnizori de formare profesionala autorizati, care se 
finalizeaza cu certificate de absolvire cu recunoastere nationala. 

Activitatile de contractare, pe baze temporare, a personalului, desfasurate de persoanele juridice in 
baza autorizatiei de functionare ca agent de munca temporara, nu intra in sfera serviciilor 
specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca. 

Activitatea 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-
propriu 

Sub-activitatea 3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta (persoane aflate in risc de 
saracie si excluziune sociala) pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de 
sprijin, de exemplu. consiliere/ consultanta/ mentorat/ formare profesionala antreprenoriala, 
sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza si selectarea planurilor de afaceri viabile, 
suport in infiintarea companiei etc.  

Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri, 
inclusiv sprijin post-infiintare afacere. Acordarea subventiei (micro-grant) va fi conditionata de 
infiintarea firmei (costurile aferente infiintarii companiei vor fi acoperite prin proiect – Sub-
activitatea 3.1.).  
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• INTERVENTII IN DOMENIUL DEZVOLTARII/ FURNIZARII DE SERVICII (SOCIALE/ MEDICALE/ 
MEDICO-SOCIALE) 

Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in 
cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale). Se are in vedere furnizarea de servicii 
integrate pentru copii, tineri, adulti/ parinti etc. (de exemplu masuri active de ocupare, formare 
profesionala, educatie, masuri de insertie socio-profesionala, servicii – sociale/medicale, 
/medico-sociale, consiliere psihologica etc.) recomandabil prin intermediul centrelor comunitare 
integrate/ punctelor unice de acces la servicii /prin implicarea specialistilor de la nivelul retelei 
teritoriale a Serviciului Public de Ocupare sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistenta 
sociala, in colaborare, pe baza de protocoale, cu reteaua teritoriala a Serviciului Public de 
Ocupare;  

Se va acorda prioritate incurajarii abordarilor inovative in furnizarea acestor servicii, cum ar fi: 

o furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizarii fortei de munca de la nivelul 
comunitatii (inclusiv prin scheme de ucenicie);  

o furnizarea de servicii de catre echipe mobile multi-functionale; 

o experimentarea unor noi relatii de tip contractual intre autoritatile locale si/sau furnizorii 
privati de servicii sociale si partenerii comunitari; 

o pachet de servicii sociale destinat prevenirii separarii copilului de familia sa; 

o pachet de servicii medico-sociale/ pachet de servicii de asistenta medicala comunitara  
destinat  persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, inclusiv etnicilor romi, realizat de 
catre asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar si asistentul social pentru reducerea 
mortalitatii infantile, prevenirea sarcinilor la minore, cresterea numarului de persoane din 
comunitatile cu populatie apartinand minoritatii rome inscrise la medicul de familie si/ sau 
beneficiari de diferite programe de sanatate (TB, diabet, boli cardio-vasculare, boli infectioase etc), 
prevenirea si/ sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sanatate mintala a copilului si 
adultului, reducerea mortalitatii materne, cresterea numarului de beneficiari de servicii si programe 
privind sanatatea reproducerii /planificarea familiala. 

 

• INTERVENTII IN DOMENIUL IMBUNATATIRII CONDITIILOR DE LOCUIT 

Activitatea 5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta (de 
exemplu lucrari de reparatii, consolidari structurale, izolatie termica si incalzire a locuintei, 
extinderi de camere, imbunatatirea igienei locuintei si spatiilor conexe, conectare la retelele de 
utilitati - gaze, apa, electricitate etc.), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precara il 
reprezinta pentru siguranta familiilor si pentru a facilita imbunatatirea starii de sanatate si a 
capacitatii de invatare si ocupare a persoanelor din grupul tinta. 
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• INTERVENTII IN DOMENIUL ACORDARII DE ASISTENTA JURIDICA PENTRU REGLEMENTARI 
ACTE - acolo unde este cazul  

Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte (acolo unde este cazul). In 
cadrul acestei activitati se va acorda sprijin pentru furnizarea de asistenta juridica pentru 
reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civila, de obtinere a drepturilor de 
asistenta sociala (beneficii de asistenta/ servicii sociale. 

Aceasta activitate va fi selectata doar in situatia in care exista astfel de nevoi pentru grupul tinta.   

 

• INTERVENTII IN DOMENIUL COMBATERII DISCRIMINARII SI  PROMOVARII 
MULTICULTURALISMULUI 

Activitatea 7. Campanii de informare si constientizare/ actiuni specifice in domeniul combaterii 
discriminarii si actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea 
problemelor cu care se confrunta comunitatea/ Actiuni de facilitare si mediere pentru 
identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o 
abordare participativa. In cazul comunitatilor segregate sau a existentei unor servicii segregate 
(precum cele educationale) sunt incurajate campaniile de informare care au ca scop pregatirea 
procesului de desegregare si integrare a grupului marginalizat in societate (in special cele ce 
vizeaza desegregarea scolara si cea legata de locuire). 

Activitatile proiectului vor fi definite clar in urma identificarii nevoilor ce vor reiesi din analiza 
preliminara facuta la nivel de comunitate. 

 

5. Criterii de selectie a partenerului/partenerilor si grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit 
pentru fiecare criteriu in parte) 

 

Avand in vedere activitatile eligibile in cadrul proiectului, precum si necesitatile identificate de 
Primarie in calitate de solicitant, partenerii vor putea fi ONG-uri sau companii private cu 
competente si experienta relevanta in cel putin unul din domeniile vizate de activitatile proiectului. 

 

Selectarea partenerilor se va face pe baza urmatoarelor documente pe care candidatii le vor 
depune la sediul Primariei Navodari, Judetul Constanta. 

- Scrisoarea de intentie 
- Fisa partenerului- Anexa 4 
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Cele 2 documente trebuie sa respecte modelul publicat, iar rubricile Fisei Pratenerului sa fie 
integral completate. 

In scrisoarea de intentie si fisa partenerului candidatii vor mentiona cel putin o activitate cadru a 
proiectului pentru care dispun de resursele materiale si umane necesare si vor furniza o scurta 
descriere a actiunilor propuse in cadrul acestei activitati cu precizarea aspectelor si a contributiei in 
parteneriat: plus valoarea adusa proiectului (conform ghidului conditii specifice si ORIENTARI 
GENERALE POCU 2014-2020) 

 

6. Conditii generale de eligibilitate (Orientati Generale privind Oportunitatile de Finantare in cadrul 
POCU 2014-2020) 

Partenerii nationali sunt entitati legal constituite in România, cu personalitate juridica (cu exceptia 
Persoanelor Fizice Autorizate, intreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce 
desfasoara activitati relevante in cadrul proiectului si au in obiectul de activitate/statut si 
activitatea/activitatile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; 
 
Partenerii nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor generale 
privind eligibilitatea solicitantilor mentionate de mai jos; 
 
Partenerii nationali trebuie sa fie implicati in cel putin o activitate relevanta. Prin activitate 
relevanta se intelege aceea activitate care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor (de 
exemplu: formare profesionala, informare si consiliere profesionala, programe de tipul „a doua 
sansa”, incluziune sociala, masuri pentru ocupare, educatie preuniversitara/universitara, economie 
sociala, etc). 
 
Partenerii nationali sunt obligati sa contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea 
unei parti din cota de cofinantare a proiectului. Ratele de cofinantare sunt prezente in Ghidul 
Solicitantului Conditii Generale – descarcabil de pe site-ul www.fonduri-ue.ro 
 
Partenerul nu poate participa la procedura de selectie daca:  

• este in incapacitate de plata/ in stare de insolventa, conform Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrative teritoriale, 
respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si 
completarile ulterioare, dupa caz;  

• a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale indreptata impotriva legii, 
decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata;  

• se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 
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judiciara, are incheiate concordate, si-a suspendat activitatea in ultimii 2 ani dinaintea 
depunerii cererii de finantare sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se 
afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de 

reglementarile nationale;  

• reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea 

solicitantului au comis in conduita profesionala greseli grave, demonstrate in instanta, pe care 
autoritatea contractanta le poate justifica;  

• se incadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intr- una 
din situatia in care obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in 

ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala;  

• reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea 

solicitantului au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, 
coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul 
intereselor financiare ale Comunitatilor;  

• solicitantul si partenerul/partenerii si/sau reprezentantii lor legali/structurile de conducere a 

acestora si persoanele care asigura conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se afla 
in situatia de conflict de interese sau incompatibilitate, asa cum este definit in legislatia 
nationala si comunitara in vigoare; 

• se face vinovat de declaratii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/OI POCU 
responsabil sau nu a furnizat aceste informatii.  

Capacitatea operationala: 
Fiecare partener are experienta in implementarea a cel putin 1 proiect cu finantare nerambursabila 
si/sau experienta de cel putin 6 luni in domeniul activitatilor proiectului la care va participa. 
 
Capacitatea financiara a parteneriatului 
Se stabileste ca valoare maxima a finantarii nerambursabile care poate fi accesata de fiecare 
organizatie din cadrul parteneriatului in functie de tipul organizatiei. 
 
1. Institutii publice 
Nu se evalueaza cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare solicitate este data de valoarea 
bugetului alocat activitatilor de care este responsabila institutia publica in cadrul proiectului. 
 
2. Organizatii Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an 
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Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 
3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar - contabile (balanta, bilant contabil) SAU 
maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale. 
 
3. Societati Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an 
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma 
veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar - contabile 
(balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale. 
 
4. Organizatii Neguvernamentale cu vechime mai mica de 1 an 
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei 
financiare nerambursabile totale. 
 
5. Societati Comerciale cu vechime mai mica de 1 an 
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei 
financiare nerambursabile totale. 
 
Fiecare partener va suporta contributia proprie la cheltuielile eligibile, proportional cu valoarea 
cheltuielilor eligibile aferente activitatilor pe care le va implementa si conform ratelor de 
cofinantare prezente in Ghidul Solicitantului Conditii Generale – descarcabil de pe site-ul 
www.fonduri-ue.ro. 
Partenerul va suporta 100% cheltuielile neeligibile rezultate din implementarea proiectului. 
 
Conditiile de eligibilitate si capacitatea operationala reprezinta criterii ELIMINATORII 
 
6. Procedura de evaluare a partenerilor 
 
Evaluarea partenerilor se va face in functie de domeniul de competenta, in ordinea descrescatoare 
a punctajului obtinut, conform grilei de mai jos: 
 

Criterii de selectie 
Punctaj 
maxim 

1. Capacitate operationala si financiara 50 puncte 

1.1 Resurse umane 30 

  

Numarul de persoane  cu experienta specifica in tipul de 
activitate asumat (CV-uri depuse la dosar) propusi pentru 
activitatile proiectului.                                                                              15 

1-2 pers - 5 puncte  

3 persoane - 10 puncte 
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mai mult de 3 persoane- 15 puncte 

Evaluarea calitativa a experientei din CV 

15 
nivel scazut (experienta pana la 1 an)- 5 puncte 

nivel mediu (experienta cuprinsa intre 1 si 3 ani)- 10 puncte 

nivel inalt (experienta mai mare de 3 ani)- 15 puncte 

1.2  Situatia financiara (media financiara a ultimilor 3 ani) 20 

  pana la 10.000 euro- 5 puncte 

20   intre 10.000 si 50.000 euro - 10 puncte 

  peste 50.000 euro- 20 puncte 

2.  Capacitatea profesionala 30 puncte 

2.1 
Dovada implementarii unor proiecte cu finantare 
europeana 

15 

  

1 proiect- 5 puncte 

intre 2 si 3 proiecte- 10 puncte 

mai mult de 3 proiecte - 15 puncte 

2.2 
Dovada experientei de cel putin 6 luni in domeniul 
activitatilor proiectului 

15 

  

Intre 6 luni si 1 an - 5 puncte 

Intre 2 si 3 ani- 10 puncte 

Mai mult de 3 ani- 15 puncte 

3.  Contributia partenerului la activitatile proiectului 20 puncte 

3.1 
Numarul de activitati principale in care partenerul doreste 
sa se implice 

20 

  

1 activitate- 5 puncte 

2 activitati- 10 puncte 

Mai mult de 2 activitati- 20 puncte 

 
Total  100 puncte 

 
Nota: Prin activitati principale se inteleg acele actiuni care au drept rezultat nemijlocit obtinerea 
output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului 
* Evaluarea calitativa se va dace pentru fiecare expert in parte, punctajul maxim fiind media 
aritmetica a punctajelor expertilor prezenti in oferta. 
 
Toate criteriile de evaluare trebuie indeplinite. 
Partenerii vor fi selectati in functie de punctajul obtinut. In situatia in care vor fi doi sau mai multi 
aplicanti care vor obtine acelasi punctaj, se va selecta acela care a obtinut punctajul maxim la cele 
mai multe criterii. 
 
7. Depunerea documentelor 
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Candidatiii vor prezenta si documente prin care sa faca dovada veridicitatii celor declarate pe 
propria raspundere in Scrisoarea de intentie si Fisa partenerului, dupa cum urmeaza: 

a) Statutul organizatiei/actul constitutiv  
b) Certificat de inregistrare la Registrul Comertului si/sau statut/ orice alt act de infiintare al 

organizatiei in care sunt precizate tipurile de activitati desfasurate (copie semnata si 
stampilata de reprezentantul legal) 

c) Documente din care sa rezulte experienta relevanta in implementarea proiectelor cu 
finantare europeana/experienta de cel putin 6 luni in domeniul activitatilor proiectului – 
copie conform cu originalul 

d) Scrisoare de intentie – model ofertant 
e) Declaratie de eligibilitate – Anexa 1 – in original 
f) Declaratie de angajament – Anexa 2– in original 
g) Declaratie pe propria raspundere – Anexa 3– in original 
h) Fisa partenerului – Anexa 4 
i) CV-uri experti disponibili pentru a fi angajati in proiect– in original 
j) Prezentarea proiectului – activitati previzionate– in original 

 
Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana si vor fi depuse in forma precizata 
si in termenul solicitat, asumate de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila), dupa caz. 
 
Candidatii vor depune la sediul Primariei Oras Navodari, din strada Dobrogei,  nr.1, Oras Navodari, 
Judetul  Constanta, documentatia solicitata in plicuri sigilate pe care va fi scris: 
 
„In atentia Primariei orasului Navodari, Judetul  Constanta. 
Pentru selectia de parteneri POCU Axa 4.1 
 
Plicul se va depune cu numar de inregistrare la sediul Primariei orasului Navodari, Judetul 
Constanta, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 
22.05.2017 

Persoana de contact: Emilia Dumitrascu, Tel/Fax: 0241.760.353, , email: secretaria@primaria-
navodari.ro. 

8. Rezultatul procedurii 
Pe baza documentatiei depuse de candidati, comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va 
verifica calificarea candidatilor conform grilei de calificare a candidatilor. 
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Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si aprobate in baza evaluarii de catre comisia de 
selectie. Rezultatele procedurii de selectie vor fi publicate pe site-ul Primariei Oras Navodari dupa 
avizarea raportului comisiei de evaluare de catre conducatorul institutiei. Partenerii selectati vor fi 
contactati direct, la datele de contact furnizate în Fisa partenerului. 
 
9. Solutionarea contestatiilor 
 
Ofertantii care nu au fost selectati de Primaria orasului Navodari pentru a fi posibili 
parteneri in vederea aplicarii cererii de finantare pentru proiectul care face obiectul 
Anuntului de selectie pot depune, in termen de 1 zi lucra toare de la data publicarii 
listei pe site-ul primariei, contestatii care se solutionează de comisia de contestatii in 
termen de 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.  
 
Faptul ca o entitate a fost selectata ca potential partener conform acestei proceduri, nu creaza 
nicio obligatie pentru Primaria Oras Navodari in situatia in care cererea de finantare depusa nu a 
fost selectata pentru finantare. Toate activitatile desfasurate in timpu redactarii cererii de 
finantare nu fac obiectul niciunei pretentii de natura financiara, sau de orice alta natura, pentru 
niciuna dintre partile implicate in parteneriat. 
 
Calendarul procedurii de selectie 

Depunere documentatie 22.05.2017 (termen limita) 
Evaluare documentatie 23.05.2017 

Anunt candidati admisi 24.05.2017 

Depunere contestatii 25.05.2017 

Solutionare contestatii 26.05.2017 

Afisare rezultat final 29.05.2017 

 
 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORASUL NAVODARI,     

PRIMAR 
     FLORIN CHELARU 

 
 
 

 
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME 

     SEF SERVICIU 
          ADRIAN CONSTANTIN 
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METODOLOGIE PRIVIND SELECTIA PARTENERILOR, ENTITATI PRIVATE, PENTRU PROIECTELE 
FINANTE DIN FONDURI STRUCTURALE NERAMBURSABILE 

 
Art. 1 Obiectiv si cadru general aplicabil 

Primaria Oras Navodari, Judetul  Constanta organizeaza selectia partenerilor, entitati private, 
pentru participarea la proiecte finantate in cadrul Programului Operational Capital Uman,  

Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

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

Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii 

Obiectivul specific 4.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație 
aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate 

 
1.1 In conformitate cu dispozitieiile art. (23) si (24) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiara 

a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenta, cu 
modificarile si completarile ulterioare si tinand cont de prevederile art 31 alin (5) si (6) din 
Ordinul MFP nr 2548/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
OUG nr 40/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, 

1.2 Selectia partenerilor privati se face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare ci cu cele ale 
prezentei metodologii. Nu fac obiectul prezentei metodologii Unversitatile si nici organizatiile 
neguvernamentale internationalizate specializate in domeniul educational 

1.3 In aplicarea metodologiei de selectie a partenerilor, entitati private, se vor respecta si 
prevederile cuprinse in Ghidul Solicitantului (criterii de eligibilitate, criterii de selectie etc) 

1.4 Selectarea ca partener intr-un proiect care se va depune spre finantare nu genereaza obligatii 
in sarcina Primariei sau a celor selectati, decat in masura in care proiectul a fost contractat si 
doar pentru elemente convenite in acordul de parteneriat 

 
Art. 2 Etape de desfasurare a selectiei dosarelor depuse 
2.1 O entitate privata trebuie sa depuna cate un dosar de candidatura pentru fiecare proiect la care 
doreste sa fie partener 
2.2 In vederea selectiei unui partener vor fi parcurse urmatoarele etape: 
(1) Inscrierea participantilor/candidatilor 
(2) Evaluarea dosarelor individuale de participare 
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(3) Anuntarea si publicarea rezultatelor 
(4) Solutionarea contestatiilor 
 
Art.3 Depunerea dosarelor de candidatura 
3.1 Anuntul de selectie va fi difuzat prin intermediul afisarii pe pagina web oficiala a primariei, 
respectiv www.primaria-navodari.ro  
3.2 Anuntul de selectie va cuprinde 
(1) data limita de depunere a dosarelor de candidatura 
(2) axa de interventie in care se va depune proiectul 
(3) tema proiectului 
(4) obiectivele generale 
(5) principalele activitati preconizate 
(6) criterii de selectie a partenerilor entitati private 
3.3 Depunerea dosarelor se face la sediul Primariei Oras Navodari, din strada Dobrogei,  nr. 1, Oras 
Navodari, Judetul  Constanta 
 
Art.4 Continutul dosarului de participare 
4.1 Documente de functionare a entitatii (statut, act constitutiv etc) 
4.2 Documente specifice 

a) Declaratie de eligibilitate – Anexa 1 – in original 
b) Declaratie de angajament – Anexa 2– in original 
c) Declaratie pe propria raspundere – Anexa 3– in original 
d) Fisa partenerului – Anexa 4 
e) CV-uri in format europass experti disponibili pentru a fi angajati in proiect– in original 

4.3 Comisia de evaluare poate solicita si alte documente justificative relevante 
 
Art.5 Componenta comisiei de evaluare si de solutionare a contestatiilor 
5.1 Comisia de evaluare si solutionare a contestatiilor se constituie in baza prezentei metodologii, 
cu scopul exclusiv de a analiza si evalua dosarele de participare, respectiv contestatiile, primite din 
partea potentialilor parteneri de drept privat. 
5.2 Comisia de evaluare are urmatoarea componenta: 
- un presedinte 
- 3 membri 
- un secretar 
5.3  Atributiile comisiei de evaluare sunt: 
 

(1) asigura procesul de evaluare a dosarelor individuale de participare depuse de potentialii 
parteneri, entitati private 

(2) analizeaza conformitatea dosarelor individuale de participare 
(3) evalueaza calitativ continutul dosarelor individuale de participare 
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(4)  intocmeste procesul verbal al consursului  
(5) comunica participantilor participantilor rezultatele finale participantilor 

5.4  Constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie in baza prezentei metodologii, cu scopul de 
a analiza si evalua contestatiile primite din partea potentialilor parteneri, entitati private, ca 
urmare a comunicarii rezultatelor finale a evaluarii dosarelor individuale. 
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarea componenta: 
- un presedinte 
- un membru 
- un secretar 
 
Art.6 Evaluarea dosarelor 
6.1 Depunerea dosarelor dupa termenul limita anuntat sau lipsa unor documente din dosar, 
conduc la respingerea entitatii private respective 
6.2 Dosarele se analizeaza atat din punct de vedere al eligibilitatii entitatii private cat si din punct 
de vedere al calitatii candidaturii. 
6.3 Pe baza punctajelor acordate de catre comisia de evaluare, entitatea privata va fi declarata 
admisa sau respinsa, ca partener 
 
Art.7 Anuntarea si publicarea rezultatelor 
Anuntarea rezultatelor procesului de evaluare si selectie a dosarelor individuale de participare se 
face in termen de 1 zi lucratoare de la data finala de depunere a dosarelor, prin publicarea 
acestora pe site-ul Primariei Navodari. 
 
Art.8 Solutionarea contestatiilor 
8.1 In situatia in care, ca urmare a desfasurarii procesului de selectie, participantii nu sunt 
multumiti de rezulatul comunicat de Comisia de evaluare, acestia pot formula contestatii, in 
termen de 1 zi lucratoare de la data comunicarii rezulatului procesului de evaluare si selectie. 
8.2 Contestatiile depuse vor fi solutionate cu celeritate in termen de 1 zi lucratoare de la data 
inregistrarii acestora. 
8.3 Rezultatele definitive dupa analizarea contestatiilor vor fi publicate pe site-ul institutiei in 
termen maxim de 1 zi lucratoare de la data solutionarii acestora. 
 
Grila evaluare etapa de calificare a candidatilor 

CRITERIU CALIFICARE DA NU 

I. Conformitatea documentelor   
Au fost depuse de catre candidat toate documentele solicitate prin 
prezentul anunt de selectie 

  

Documentele solicitate respecta modelul publicat pe site-ul Primariei   

Documentele date ca model sunt integral si corect completate   
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II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzator 
activitatilor proiectului 

  

Are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care 
sunt necesare implementarii proiectului, conform cu temele si 
activitatile la care doreste sa fie partener 

  

Are capacitatea financiara si operationala de realizare a activitatilor din 
proiect  

  

Are autorizari/acreditari/contracte similare anterioare pentru 
serviciile/activitatile propuse in proiect (daca este cazul) 

  

III. Conduita candidatului   

Nu este subiect al unui conflict de interese   
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DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE1 

 
Subsemnatul ................., posesor al CI/BI seria ............., nr. ........., eliberată de ......................   în calitate de ADMINISTRATOR / 
reprezentant legal al ..........................., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii 
propunerii de parteneriat, în cadrul  Programului Operational Capital Uman 2014-2020, declar pe propria răspundere că: 

1. Activitatile proiectului pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele 
decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de 
finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, 
S.......................  va informa de urgenţă Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-
2020 - POCU 

2. ..............................  nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

• este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 
privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform Legi nr.85/2014 
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 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, 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, 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. 

3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi comunitare în 
următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; 
dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale 
aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii; 

4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de achiziţii 
publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice 

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele ........................  . 
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte. 
 
Ştampila: 
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit 
Data:........................... 
 
 
 

 
 

 

                                                 
1 Se va completa pentru fiecare membru al parteneriatului, pentru proiectele care se implementează în parteneriat. 



 

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT 

 

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata ..........................., identificat(ă) cu ...... seria  ........ 

nr. ......., eliberat(ă) de SPCEP ......... la data de ........, CNP ........................, cu domiciliul în 

localitatea ...............str..................... în calitate de reprezentant legal al ....................... , in 

vederea participarii in calitate de partener la pregatirea si implementarea unui proiect in cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, declar pe propria răspundere că 

.................................are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării 

proiectului şi mă angajez: 

▪ să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului/ să furnizez 

împreună cu partenerii contribuţia proprie aferentă fiecărui membru al parteneriatului; 

▪ să finanţez împreună cu partenerii, după caz, toate costurile neeligibile aferente 

proiectului; 

▪ să asigur, împreună cu partenerii, după caz, resursele financiare necesare implementării 

optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor; 

▪ să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii, împreună cu partenerii, după caz, 

pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după 

finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţă în această perioadă; 

▪ să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect, împreună cu 

partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect. 

 

De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în 

documentul „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020” si in Ghidul solicitantului condiții specifice aferent apelului de proiect 

numărul 4.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 

comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome,  în contractul de 

finanțare, precum și în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, în caz contrar sunt de acord 

cu excluderea din procedura de selectie si deasemenea  în contractul de finanțare, precum și în 

legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea 

contractului. 

. 

 

Data: ...........                                                 

Funcţia ocupată în organizaţie: ....... 

Prenume şi Nume ...............  

Semnătura  

Ştampila 
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Anexa 3  

 
 

Declaraţie pe propria răspundere  
 
 

Subsemnatul/ Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată cu actul de 
identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de .................., cu 
domiciliul în localitatea .................……………., str. .....………………………………........ nr. ........... bl. 
........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............………………., în calitate de reprezentant 
legal a .............……………………………………..…………., CUI/CIF ………………………………… având sediul 
social în ………………………………………….. str. ……………………………… nr. ........... bl. ........, sc. ........., 
ap. ........., sectorul/judeţul ............………………. în vederea participării în calitate de partener la 
pregătirea unui proiect în cadrul Programului Operațional  Capitalul Uman 2014-2010, declar 
pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice 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): 
Activitatea 1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie 

Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii  

Activitatea 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe 
cont-propriu 

Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, 
inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale). 

Activitatea 5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul 
tinta, pentru a reduce pericolul pe care locuirea precara il reprezinta pentru siguranta 
familiilor si pentru a facilita imbunatatirea starii de sanatate si a capacitatii de invatare si 
ocupare a persoanelor din grupul tinta. 

Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte (acolo unde este 
cazul).  

Activitatea 7. Campanii de informare si constientizare/ actiuni specifice in domeniul 
combaterii discriminarii si actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor 
comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea/ Actiuni de 
facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea 
problemelor comunitatii printr-o abordare participativa.  

 
Semnătura autorizată şi ştampila solicitant/partener 
                                         
Numele…………………………… 
Semnătura ....................................... 
Data semnării ................................... 
 



                                              Anexa 4     FISA PARTENER 

 

DATE DE IDENTIFICARE  
DENUMIRE ORGANIZATIE  

E-MAIL  
COD DE INREGISTRARE FISCALA  

ANUL INFIINTARII  

ADRESA  

REPREZENTANTUL LEGAL  

PRENUME SI NUME  

FUNCTIE  
PERSOANA DE CONTACT  

PRENUME SI NUME  

FUNCTIE  

TELEFON   

E-MAIL  
INFORMATII FINANCIARE  

ANUL 2014  

NUMAR MEDIU ANGAJATI  

CIFRA DE AFACERI/VENITURI  

ANUL 2015  

NUMAR MEDIU ANGAJATI  
CIFRA DE AFACERI/VENITURI  

ANUL 2016  

NUMAR MEDIU ANGAJATI  

CIFRA DE AFACERI/VENITURI  

EXPERIENTA  

PROIECTE RELEVANTE ACESTUI APEL ( 
IMPLEMENTATE IN ULTIMII ANI) 

 

TITLUL PROIECTULUI ( CONFORM CONTRACTULUI DE 
FINANTARE) 

 

ID-UL PRIECTULUI ( ACORDAT DE INSTITUTIA 
FINANTATOARE) 

 

CALITATEA AVUTA IN CADRUL PROIECTULUI ( 
SOLICITANT SAU PARTENER) 

 

OBIECTIVUL PROIECTULUI  

STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI  

REZULTATELE PARTIALE SAU FINALE ALE 
PROIECTULUI 

 

ACTIVITATI DESFASURATE DE APLICANT IN CADRUL 
PROIECTULUI 

 

SURSA DE FINANTARE ( BUGETUL DE STAT, LOCAL, 
SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE , SURSE EXTERNE 
RAMBURSABILE, ETC.) 

 

NUMELE INSTITUTIEI FINANTATOARE  

TITLUL PROIECTULUI ( CONFORM CONTRACTULUI DE 
FINANTARE) 

 

ID-UL PRIECTULUI ( ACORDAT DE INSTITUTIA  



FINANTATOARE) 

CALITATEA AVUTA IN CADRUL PROIECTULUI ( 
SOLICITANT SAU PARTENER) 

 

OBIECTIVUL PROIECTULUI  

STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI  

REZULTATELE PARTIALE SAU FINALE ALE 
PROIECTULUI 

 

ACTIVITATI DESFASURATE DE APLICANT IN CADRUL 
PROIECTULUI 

 

SURSA DE FINANTARE ( BUGETUL DE STAT, LOCAL, 
SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE , SURSE EXTERNE 
RAMBURSABILE, ETC.) 

 

NUMELE INSTITUTIEI FINANTATOARE  

TITLUL PROIECTULUI ( CONFORM CONTRACTULUI DE 
FINANTARE) 

 

ID-UL PRIECTULUI ( ACORDAT DE INSTITUTIA 
FINANTATOARE) 

 

CALITATEA AVUTA IN CADRUL PROIECTULUI ( 
SOLICITANT SAU PARTENER) 

 

OBIECTIVUL PROIECTULUI  
STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI  

REZULTATELE PARTIALE SAU FINALE ALE 
PROIECTULUI 

 

ACTIVITATI DESFASURATE DE APLICANT IN CADRUL 
PROIECTULUI 

 

SURSA DE FINANTARE ( BUGETUL DE STAT, LOCAL, 
SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE , SURSE EXTERNE 
RAMBURSABILE, ETC.) 

 

NUMELE INSTITUTIEI FINANTATOARE  

TITLUL PROIECTULUI ( CONFORM CONTRACTULUI DE 
FINANTARE) 

 

ID-UL PRIECTULUI ( ACORDAT DE INSTITUTIA 
FINANTATOARE) 

 

CALITATEA AVUTA IN CADRUL PROIECTULUI ( 
SOLICITANT SAU PARTENER) 

 

OBIECTIVUL PROIECTULUI  

STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI  
REZULTATELE PARTIALE SAU FINALE ALE 
PROIECTULUI 

 

ACTIVITATI DESFASURATE DE APLICANT IN CADRUL 
PROIECTULUI 

 

SURSA DE FINANTARE ( BUGETUL DE STAT, LOCAL, 
SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE , SURSE EXTERNE 
RAMBURSABILE, ETC.) 

 

NUMELE INSTITUTIEI FINANTATOARE  

EXPERIENTA SPECIFICA  

EXPERIENTA IN COMUNITATILE DEZAVANTAJATE, 
INCLUSIV COMUNITATEA ROMA 

 

EXPERIENTA IN DOMENIUL ACTIVITATILOR 
PROIECTULUI 

 

MOTIVARE : CARE ESTE MOTIVATIA  



DUMNEAVOASTRA PENTRU A VA IMPLICA IN ACEST 
PARTENERIAT 
ACTIVITATI: IN CARE DIN DOMENIILE DE INTERES ALE 
PROIECTULUI DORITI SA VA IMPLICATI IN CADRUL 
PARTENERIATULUI 

 

CONTRIBUTIE : CARE VA FI CONTRIBUTIA ACTIVA A 
INSTITUTIEI/ORGANIZATIEI DUMNEAVOASTRA LA 
ACTIVITATEA/ACTIVITATILE BIFATE MAI SUS ? 
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