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AnunŃ selecŃie parteneri 
 
 

 Primăria Municipiului Orăştie, intenŃionează să depună o cerere de finanŃare prin Programul 
OperaŃional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 5: ''Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunităŃii'', Obiectivul tematic 9: ''Promovarea incluziunii sociale, combaterea 
sărăciei şi a oricărei forme de discriminare'', Prioritatea de investiŃii 9: ''Dezvoltare locală plasată 
sub responsabilitatea comunităŃii'', Obiectivul specific 5.1 ”Reducerea numărului de persoane aflate 
în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităŃile marginalizate (roma şi non-roma) din 
oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaŃie aparŃinând minorităŃii roma, prin 
implementarea de măsuri/ operaŃiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” 
 
 În acest sens, anunŃă intenŃia de selecŃie a 2 parteneri, un ONG şi un operator economic, 
pentru depunerea şi implementarea proiectului mai sus menŃionat. 
 
 OBIECTIV GENERAL 
 Obiectivul general al primului apel de proiecte îl reprezintă Constituirea GAL şi Elaborarea 
Strategiei Locale de Dezvoltare. 
 
 Principalele activităŃi ce se vor desfăşura în cadrul proiectului, la care partenerii sunt 
participanŃi direct, sunt: 
 

� Activitatea cadru I – Formarea şi organizarea GAL 
� Activitatea cadru II – Delimitarea comunităŃii marginalizate şi a teritoriului SDL, inclusiv a 

zonei/zonelor urbane marginalizate (ZUM) 
� Activitatea III – Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităŃii marginalizate vizate 

de SDL 
� Activitatea IV - Elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenŃii prin care GAL consideră 

că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală 
 
 
 CRITERIILE DE SELEC łIE GENERALE 
 Partenerii sunt organizaŃii cu personalitate juridică din România (exclusiv persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce vor desfăşura activităŃi din cadrul proiectului 
şi au în obiectul de activitate al instituŃiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităŃile din cadrul 
proiectului pentru care au rol de parteneri. 
 Partenerii trebuie să demonstreze că au capacitate financiare şi operaŃională. 
 Partenerii nu trebuie să se afle în situaŃiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor 
Generale privind eligibilitatea solicitanŃilor menŃionate la Capitolul 2.1.1. (a) din Ghid POCU 
CondiŃii Generale 2015. 
 
 Neîmplinirea tuturor criteriilor generale, este condiŃie eliminatorie. 
 
 



 CRITERII DE SELEC łIE SPECIFICE CUMULATIVE 
  
 Partener I - ONG: 
 

� experienŃă în implementarea de proiecte cu finanŃare europeană şi alŃi donori internaŃionali 
� experienŃa în implementarea a minim 2 proiecte de dezvoltare comunitară/coordonare 

grupuri de iniŃiativă civică locală, cu finanŃare nerambursabilă 
� experienŃă în furnizarea de servicii pentru grupuri defavorizate, comunităŃi roma şi non-

roma 
� minim 2 experŃi cheie în abordarea DLRC 
� evaluarea calitativă a experienŃei din CV 

 
 Partener II - operator economic: 

� experienŃă în implementarea a minim 2 proiecte cu finanŃare nerambursabilă 
� minim un expert în abordare DRLC 
� experienŃă de minim 5 ani de activitate 
� evaluarea calitativă a experienŃei din CV 

 
 DOSARUL DE PARTICIPARE 

 Dosarul de participare va fi depus în plic/pachet închis, la registratura Primăriei 
Municipiului Orăştie, P-Ńa Aurel Vlaicu, nr. 3, până la termenul limită 04.11.2016. 

 Dosarele vor conŃine: 
� portofoliul de proiecte (descriere pe scurt a proiectelor) 
� descrierea organizaŃiei 
� CV-urile experŃilor în format Europass în limba română, semnat şi datat de către experŃilor 

declaraŃie pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situaŃiile prevăzute în cadrul 
Regulilor Generale privind eligibilitatea solicitanŃilor menŃionate la Capitolul 2.1.1. (a) din 
Ghid POCU CondiŃii Generale 2015. 

� dovada că sunt organizaŃii cu personalitate juridică în România şi că au în obiectul de 
activitate al instituŃiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităŃile din cadrul proiectului 
pentru care au rol de parteneri. 

� DeclaraŃie pe propria răspundere că au capacitate financiară şi operaŃională de a derula 
activităŃile prevăzute în proiect. 

 
 EVALUAREA DOSARELOR CONSIDERATE ELIGIBILE 

 Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare 
anexate. Pentru îndeplinirea criteriilor generale se acordă 50 de puncte şi pentru îndeplinirea 
criteriilor specifice cumulative se acordă în total 50 puncte. 
 Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraŃi ''admişi'' participanŃii 
care întrunesc un punctaj de minim 70 de puncte. Vor fi declaraŃi ''respinşi'' participanŃii care 
întrunesc mai puŃin de 70 de puncte. Se vor selecta participanŃii cu cel mai mare punctaj. 
 
 ANUNłAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR 

 AnunŃarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecŃie se va face în data de 05.11.2016 
prin publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Orăştie 
 
 SOLUłIONARE CONTESTAłIILOR 

 Eventualele contestaŃii se pot depune în ziua de 07.11.2016. Rezultatele definitive, după 
evaluarea contestaŃiilor, vor fi publicate în data de 08.11.2016. 



Grila de evaluare a participantului 
 

1. Partener 1 – ONG 
 

Nr. 
crt. 

Criteriul de evaluare Punctaj  Punctaj acordat 

 experienŃă în implementarea a cel puŃin 10 proiecte 
cu finanŃare europeană şi alŃi donori internaŃionali: 

� 10 proiecte 
� 12 proiecte 
� 15 proiecte 
� 18 proiecte 
� 20 proiecte 
� mai mult de 20 proiecte 

 
 

4 
5 
6 
7 
8 

10 

 

 experienŃa în implementarea a cel puŃin 5 proiecte 
de dezvoltare comunitară, inclusiv în procesul de 
planificare strategică locală: 

� 2 proiecte 
� 3 proiecte 
� 4 proiecte 
� 5  proiecte 
� mai mult de 5 proiecte 

 
 
 

2 
4 
6 
8 

10 

 

 experienŃă în acordarea de instruire şi consultanŃă 
în implementarea unor procese consultative pentru 
elaborarea şi implementarea strategiilor de 
dezvoltare economico-socială locală comunităŃilor 
din România şi din alte Ńări 

� 1 proiecte 
� 2 proiecte 
� 3 proiecte 
� mai mult de 3 proiecte 

 
 
 
 
 

2 
5 
7 

10 

 

 experienŃă în furnizarea de servicii pentru grupuri 
defavorizate, comunităŃi roma şi non-roma: 

� 1 proiecte 
� 2 proiecte 
� 3 proiecte 
� mai mult de 3 proiecte 

 
 

2 
5 
7 

10 

 

 Evaluarea calitativă a experienŃei din CV: 
� nivel scăzut 
� nivel mediu 
� nivel înalt 

 
2 
5 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Partener 2 – Operator economic 
 

Nr. 
crt. 

Criteriul de evaluare Punctaj  Punctaj acordat 

 Minim un expert în abordarea DRLC: 
� 1 expert 
� 2  experŃi 
� 3 sau mai mulŃi  experŃi 

 

 
5 

10 
15 

 

 experienŃa în implementarea a cel puŃin 2 proiecte 
de dezvoltare comunitară, inclusiv în procesul de 
planificare strategică locală: 

� 2 proiecte 
� 3 proiecte 
� 4 proiecte 
� 5  proiecte 
� mai mult de 5 proiecte 

 
 
 

10 
11 
12 
13 
15 

 

 Evaluarea calitativă a experienŃei din CV: 
� nivel scăzut 
� nivel mediu 
� nivel înalt 

 
10 
15 
20 

 

 



 
Formular înscriere 
 
 
 

CEREREA DE PARTICIPARE 
 
 

 Nume solicitant ______________________________________________________ cu 

sediul în __________________________________________________ localitatea 

________________ strada _____________________________________ sectorul/judeŃul 

________________ telefon/fax _______________________ document de înfiinŃare: 

____________________________________________________ document care dovedeşte 

înfiinŃarea, cod fiscal nr. ............................................................................, emis 

de......................................................................... din data de ........................................., cont bancar 

nr........................................................................................, deschis la Trezoreria/ 

Banca..........................................., cu sediul în ..............................................................reprezentat de 

........................................................................ în calitate de .............................................. adresa 

poştală.............................................................................................................. telefon.......................... 

mail........................................................................., solicit participarea la selecŃia pentru Partener 

pentru depunerea si implementarea unui proiect finanŃat prin Programul OperaŃional Capital Uman 

2014- 2020, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităŃii”, 

Obiectivul specific 5.1 ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială din comunităŃile marginalizate (romă şi non-romă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu 

accent pe cele cu populaŃie aparŃinând minorităŃii Romă, prin implementarea de măsuri/operaŃiuni 

integrate în contextul mecanismului de DLRC”. 

 

 

 

Reprezentant partener: 

 

 

Semnătura 

 

 

Data 


