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ANUNŢ CU PRIVIRE LA INTENŢIA DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN CADRUL
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările
pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la
nivel orașelor cu peste 20.000 locuitori şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1, Municipiul Sfântu
Gheorghe anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor publici și privaţi, furnizori
de servicii sociale, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii
cererii de finanţare cu titlul Construire centru comunitar integrat din Őrkő, în cadrul
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 9: ”Sprijinirea
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”,
Prioritatea de investiții 9.1 "Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)".
OS 9.1: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială,
prin măsuri integrate, pentru Proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la
finanțare în cadrul Programului Capital Uman – POCU – 2014-2020. Partenerii selectați
urmează să furnizeze servicii sociale comunității dezavantajate din zona urbană marginalizată
Őrkő în noul centru comunitar integrat, pe baza unor protocoale ce vor fi semnate ulterior
finalizării lucrărilor de construire și dotare al centrului.
Obiectivul specific al programului:
”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri
integrate”.
Scopul cererii de finanţare:
Obținerea unei finanțări nerambursabile pentru realizarea proiectului de investiție Construire
centru comunitar integrat din Őrkő.
Rezultatul aşteptat al proiectului:
Prin crearea unui centru comunitar integrat se vor oferi:






servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii (având 5 săli pentru activități de
grupuri de circa 20 de copii respectiv 2 săli pentru grupuri mari – cu posibilitatea de
servire a mesei cu toate anexele necesare),
servicii de informare și consiliere pentru adulți respectiv servicii de dezvoltare
comunitară (având 4 săli pentru consultări individuale respectiv cele 2 săli mai mari
pentru grupuri mai mari de adulți, se va mai amenaja un duș, grup sanitar și spălătorie),
servicii medicale (în blocul medical compus din hol de așteptare, cabinet medical,
izolator și grup sanitar),
punct de acces public la informații (recepție/birou)

Durata maximă a proiectului conform ghidului: nu depășește data de 31 decembrie 2023
Durata maximă a proiectului conform studiului de fezabilitate: 28 de luni.
Nu este solicitată contribuție financiară proprie din partea partenerilor pentru realizarea
investiției propuse.
Documentele aferente apelului de proiecte POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1 se regăsesc pe
pagina Grupului de Acțiune Locală SEPSI: https://galsepsi.ro/apeluri/
Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul parteneriatului:
Activitatea cadru I: Elaborarea și depunerea fișei de proiect
Activitatea cadru II: Elaborarea și depunerea cererii de finanțare
Activitatea cadru III: Construire centru comunitar integrat din Őrkő
Activitatea cadru IV: Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii
destinate utilizării publice pentru activității educative, culturale și recreative, inclusiv
echipamente pentru persoane cu dizabilități și echipamente IT
Activitatea cadru V: Dotarea clădirii cu sistem de supraveghere video, alarmă și pază.
Activitatea cadru VI: Monitorizarea Centrului în perioada de durabilitate
După darea în funcțiune a Centrului partenerii vor furniza servicii sociale comunității
dezavantajate din zona Őrkő, conform Anexei 5.

PROFILUL PARTENERILOR:

-

Pentru depunerea cererii de finanțare municipiul Sfântu Gheorghe selectează parteneri care vor
participa atât la activitățile din timpul pregătirii și implementării proiectului de investiție, cât și la
funcționarea noului centru comunitar. Aceștia pot fi:
- furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare care vor
furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-

sociale), conform Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul Programului
Capital Uman – POCU – 2014-2020.
Furnizorii publici de servicii sociale sunt:
a.

structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice
locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de sector,
oraș, municipiu și județ,
b.

unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice locale nivel de
sector, oraș, municipiu și județ care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.
Furnizori privați de servicii sociale pot fi, potrivit ghidului:
a.
asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile legislației in vigoare
(de ex., a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare, etc.), inclusiv filiale și sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor
internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
b.

unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în
România conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (**republicată**) privind
libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*), şi constituite conform statutului de
organizare și funcționare al cultului respectiv. Statutele de organizare și funcționare ale cultelor
recunoscute în România se pot accesa pornind de la următoarea adresă:
http://www.culte.gov.ro/biserici-culte, pentru fiecare cult în parte, la secțiunea documente
atașate.
-

Criterii de eligibilitate şi selecţie ale partenerilor:
a) Criterii de eligibilitate
Pe lângă condiţiile menţionate mai sus, partenerii NU trebuie să se afle în situaţiile de excludere
prevăzute în cadrul regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate în Orientările
privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020:
 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 Legii 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 instanţa, pe care
autoritatea contractantă le poate justifica;
 se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, întruna
din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în
ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală;
 reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea
solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă,
corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul
intereselor financiare ale Comunităţilor;
 solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii 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, aşa cum este definit in legislaţia
naţionala si comunitara in vigoare
 se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI responsabil
sau nu a furnizat aceste informaţii.
Participanţii care sunt eligibili vor trece în etapa de selecţie.
Activitatea de selecţie are la bază următoarele principii:
 Transparenţa;
 Nediscriminarea;
 Tratamentul egal;
 Eficienţa utilizării fondurilor;
b) Criterii de selecţie
 Capacitatea operaţională a partenerului
Aplicanţii trebuie să demonstreze că sunt furnizori de servicii sociale acreditate în
condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare şi au o vechime în domeniu de cel
puţin un an.
Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, obţinută în conformitate cu prevederile Legii
nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale şi ale HG nr. 118
din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 197/2012, este obligatorie în momentul depunerii cererii de finanţare
şi se dovedeşte prin certificatul de acreditare.
Vechimea de un an de activitate se referă la momentul înființării persoanei juridice, nu la

vechimea acreditării. Nu se calculează perioada suspendării de activitate.


Contribuţia partenerului la activităţile proiectului
o Participă la elaborarea și depunerea fișei de proiect aferentă investiției propuse în
cadrul apelului de proiecte POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1, oferă sprijin
solicitantului în elaborarea eventualelor clarificări solicitate de autoritatea
finanțatoare. Participă la vizita la fața locului efectuată în perioada evaluării fișei
de proiect.
o Participă la elaborarea și încărcarea în MySMIS a cererii de finanțare aferentă
investiției propuse, oferă sprijin solicitantului în elaborarea eventualelor clarificări
solicitate de autoritatea finanțatoare în etapele de evaluare. Participă la vizita la
fața locului efectuată în perioada evaluării cererii de finanțare, pregătește
documentele solicitate pentru partener(i) în etapa precontractuală.
o În perioada implementării proiectului de investiție participă la activitățile echipei
de management al proiectului, cu precădere în monitorizarea evoluției
proiectului. Participă la ședințele de lucru comune la care este convocat.
o Elaborează în colaborare cu solicitantul caietul/caietele de sarcini pentru
procedurile de achiziție publică a dotărilor centrului comunitar integrat,
supraveghează livrarea și punerea în funcțiune a dotărilor, fiind membru în
comisia de recepție.
o În perioada post-implementare, în colaborare cu solicitantul, participă la vizitele
ex-post efectuate anual de finanțator, contribuie la elaborarea rapoartelor
anuale, monitorizează starea fizică și morală a clădirii, a echipamentelor și
dotărilor realizate prin investiția propusă.
o După finalizarea proiectului partenerii selectați vor furniza servicii sociale
comunității dezavantajate din zona Őrkő, conform Strategiei de Dezvoltare
Locală selectată la finanțare în cadrul Programului Capital Uman – POCU – 20142020.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ
Dosarul de candidatură se va depune în plic închis, într-un singur exemplar, cu precizarea pe plic:
”Dosar de participare la selecţia de parteneri pentru proiectul POR, 9.1 – Construire centru
comunitar integrat din Őrkő”, la sediul primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, cod poştal 520008, în termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunţ, respectiv până la data de 16.11.2020, ora 10.
Dosarul de candidatură va cuprinde:
1. Scrisoare de intenţie (ANEXA 1) - original;
2. Declaraţia de angajament (ANEXA 2) - original;

3. Declaraţia de eligibilitate (ANEXA 3) - original;
4. Statutul/Actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea
unor activităţi relevante pentru prezentul proiect – copie conform cu originalul;
5. Certificatul de înregistrare la Judecătorie - copie conform cu originalul;
6. Fişa partenerului – ANEXA 4 – original;
7. Autorizare furnizor acreditat pentru a presta serviciile aferente - copie conform cu originalul;
8. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor
locale; - original
9. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Națională de Administrare
Fiscală – Direcția Generala a Finanțelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din
punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile în
care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12
luni; - original
10. Situaţii financiare aferente exerciţiilor financiare: 2019.
Nedepunerea unuia dintre documentele menţionate mai sus atrage excluderea participantului
de la procedura de selecţie.
Solicitările de clarificări pot fi depuse la sediul Primăriei până la data de 13.11.2020, ora 10.
Persoana de contact: dl. Pál Szabolcs-Mihály tel: 0267316957-(116), e-mail:
szabolcs.pal@sepsi.ro.
Informații suplimentare se pot obține la adresa de email indicat mai sus.
EVALUAREA PARTICIPANŢILOR / CANDIDAȚILOR:
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare,
prezentate în continuare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Aplicanții cu
minim 80 pct. vor fi declarați câştigători.
Rezultatul selecţiei va fi publicat pe site-ul www.sfantugheorgheinfo.ro în data de 16.11.2020,
iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.
Soluţionarea contestaţiilor: Eventualele contestaţii se pot depune în scris la sediul primăriei în
data de 17.11.2020, adică în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Termenul de
soluționare este de o zi, rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe
site-ul www.sfantugheorgheinfo.ro în termen de 1 zi de la data soluţionării acestora, adică cel
târziu în data de 19.11.2020.
Termene de realizare:
 Publicarea Anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor şi
condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 06.11.2020

 Data limită a depunerii Dosarului de înscriere: 16.11.2020 ora 10:00
 Data emiterii Raportului procedurii de selecție: 16.11.2020
 Data primirii eventualelor contestații: 17.11.2020
 Data soluționării contestațiilor: 18.11.2020
 Data publicării Anunțului cu privire la rezultatul procedurii de selecție: 19.11.2020.
 Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerilor: cel târziu în 19.11.2020.
Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează
nici o obligaţie pentru UAT Municipiul Sfântu-Gheorghe, în situaţia în care cererea de finanţare
depusă nu va fi selectată pentru finanţare. Primăria Sfântu-Gheorghe poate solicita documente
suport suplimentare partenerilor selectaţi (de ex. cazier fiscal, contracte, etc.) înainte de
încheierea acordului de parteneriat.
GRILA DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII
I. Conformitatea documentelor (DA/NU)
A fost depus dosarul de candidatură în termenul stabilit
Au fost depuse de către solicitant toate documentele solicitate
II. Eligibilitatea aplicantului (DA/NU)
Se încadrează în condiţiile generale privind eligibilitatea partenerilor în cadrul cererilor de
finanţare nerambursabilă prin POR menţionate în Orientările privind accesarea finanţărilor în
cadrul POR 2014-2020.
Declaraţie de eligibilitate- original
Statutul/Actul constitutiv/ Certificatul constatator- copie
Are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă şi/sau
experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului Fişa partenerului - original
III. Conduita candidatului
Și-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii
fiscale; Certificat de atestare fiscală -original
Notă: Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care toate criteriile de calificare sunt
bifate DA.

GRILA DE EVALUARE ŞI SELECTARE A CANDIDAȚILOR
Criterii de evaluare / Punctaj maxim / Document justificativ verificat.
1. Capacitatea operaţională max.80 pct.

1.1. Aplicantul are experienţă în implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă –
max 20 pct.:
• 1 proiect - 5 puncte;
• 2-5 proiecte – 10 puncte;
• Peste 5 proiecte – 20 puncte.
Fişa partenerului
1.2. Aplicantul are experienţă în comunităţile dezavantajate – max 30 puncte. / Fişa partenerului
 Experiență generală – 10 pct.
 Experiență în mun. Sfântu Gheorghe – 20 pct.
 Experiență în mun Sfântu Gheorghe, în zona de implementare a proiectului (Zona urbană
marginalizată Őrkő) – 30 pct.
Fişa partenerului
1.3. Aplicantul are experienţă de cel puţin 1 an în furnizare servicii sociale – max 30 pct:
• 1 an – 10 puncte;
• 2 - 4 ani – 20 puncte;
• Peste 4 ani – 30 puncte;
Fişa partenerului
2. Contribuţia partenerului la funcționarea centrului: max 20 pct.
2.1. Numărul de servicii sociale ce vor fi furnizate – max 20 pct.:
• 1 serviciu social – 10 puncte;
• 2 sau mai multe servicii sociale – 20 puncte;
Scrisoare de intenţie
TOTAL 100
Comisia de evaluare a dosarelor de candidatură, respectiv comisia de soluționare a
contestațiilor va fi desemnată prin dispoziție de primar. Evaluarea dosarelor și soluționarea
eventualelor contestații se va face prin respectarea principiilor de transparenţă,
nediscriminare, tratament egal și eficienţa utilizării fondurilor.
Primar,
Antal Árpád-András

BG/BG

ANEXA 1
SCRISOARE DE INTENTIE
Pentru participarea ca partener în cadrul proiectului ”Construire centru comunitar integrat din
Őrkő”, finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020, ce urmează a fi depus de către
UAT Municipiul Sfântu-Gheorghe
În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de
drept public sau privat, pentru depunerea unei cereri de finanţare pe Axa prioritara 9 din POR
2014-2020, …………………………. își exprimă intenţia de a participa ca partener în cadrul
proiectului cu titlul: ”Construire centru comunitar integrat din Őrkő”.
Precizăm că ___________________________(denumirea organizaţiei) se încadrează în
categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru Axa prioritara 9. De asemenea organizaţia
noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de
personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităţilor descrise în
anunțul de selecție.
În cadrul acestor activităţi ne propunem să aducem următoarea contribuţie:
A. În perioada premergătoare semnării contractului de finanțare
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
B. În perioada implementării proiectului
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
C. Vom furniza următoarele servicii sociale în noul Centru comunitar integrat:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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
și nu avem datorii fiscale;
Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptaţi ca organizaţia noastră să devină
partener în cadrul proiectului cu tema și activităţile menţionate.

Numele și prenumele reprezentantului legal
Data …………………………………………………………………….
Semnătura ………………………………………………….
Ștampilă

ANEXA 2
DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu _____
seria ____ nr. _______ , eliberat(ă) de _______________________ la data de ______________,
CNP
______________________,
cu
domiciliul
în
localitatea
____________________________________________________________________ în calitate
de
reprezentant
legal
al
___________________________,
CUI/CIF
___________________________
având sediul social în________________________
str___________________________.nr……….județ……………………municipiul…………………………………,
în vederea participării în calitate de partener la proiectul în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, AP 9, OS 9.1., 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 are resursele financiare necesare pentru
susţinerea implementării proiectului şi mă angajez:
 să furnizez resursele umane necesare pentru realizarea proiectului;
 să respect, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei
comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi
nediscriminării şi egalităţii de gen;
 să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect, împreună cu
partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect.


să respect, pe perioada de valabilitate a contractului, ca organizația:
o să nu se afle în stare de faliment
o să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR.
651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de
ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

o să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru
comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile
Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările
ulterioare.
 Să notific UAT Municipiul Sfântu Gheorghe asupra oricărei situații, eveniment ori
modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate
aplicabile menționate în Ghidul solicitantului (general și specific) în termen de cel mult 5
zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.
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
regional 2014-2020” si in Ghidul solicitantului condiții specifice aferent apelului de proiect, 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

ANEXA 3

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............, în calitate de <funcţie / reprezentant
legal / împuternicit> al <denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii
Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, declar pe
propria răspundere că:
<denumire partener>, 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.
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire partener>, .
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:

ANEXA 4
FIȘĂ PARTENER

DATE DE IDENTIFICARE
Denumire organizaţie
E-mail
Cod de înregistrare fiscală
Nr. de la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor
Anul înfiinţării
Adresă
REPREZENTANTUL LEGAL
Prenume şi Nume
Funcţie
PERSOANĂ DE CONTACT
Prenume şi nume
Funcţie
Telefon:
E-mail:
Descrierea activitații organizației, relevanta
pentru acest proiect

Va rugam sa descrieți daca in obiectul de
activitate al organizației se regaseste prestarea
de servicii de natura celor care sunt necesare
implementarii proiectului, conform cu tema si
activitațile la care doriți sa fiți partener
Activitatea/activitațile din cadrul proiectului in Va rugam sa detaliați modalitatea de implicare a
care doriți sa va implicați
dumneavoastra in activitațile proiectului in
eventualitatea implementarii unui proiect cu
tema aleasa de ofertant
Resurse umane
Se va trece nr. total de angajați, din care
personalul relevant pentru implementarea
activitaților in care ofertantul doreste sa se
implice si pe care le-a menționat mai sus
Detaliați în tabelul de mai jos experiența anterioară relevantă pentru activitațile din cadrul
proiectului în care doriți să vă implicați și/sau în proiecte cu finanțare nerambursabilă:
EXPERIENŢĂ
PROIECTE RELEVANTE ACESTUI APEL
(IMPLEMENTATE IN ULTIMII 5 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
Implementat sau in curs de implementare
Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului
Valoarea totala a 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,
Se menționează contextul în care s-a obținut
inclusiv comunitatea romă
experiența.
Experienţă în domeniul activităţilor proiectului Se menționează anii de experiență în activitățile
proiectului.
MOTIVARE:
Care
este
motivaţia
dumneavoastră pentru a vă implica în acest
parteneriat
CONTRIBUŢIE: Care va fi contribuţia activă a
instituţiei/organizatiei dumneavoastră la
activitatea/activităţile bifate mai sus?
Informațiile furnizate se considera a fi conforme cu realitatea si asumate pe propria
raspundere de reprezentantul legal.

Data,

Reprezentant legal,
Nume și prenume,
Semnătură și
ștampilă,

