
 
  
 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI 

4 FEBRUARIE 2020  

 

în cadrul Apelului numărul 4 de propuneri de proiecte  „Dezvoltare locală”, apel lansat în 

data de 10.09.2019 de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului 

“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat din 

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.   

 

1. Calendar:   

 

Publicarea Anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului/ partenerilor şi condiţiile ce 

trebuie să le îndeplinească: 04.02.2020 

Emiterea Deciziei de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor de parteneriat și de rezolvare a 

contestațiilor: 04.02.2020 

Data limită a depunerii Dosarului de înscriere: 19.02.2020, ora 12:00  

Eventuale solicitări de clarificări se pot trimite până la data de: 10.02.2020, ora 12:00  

Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim 

două zile lucrătoare, fără a depăși data de 13.02.2020, ora 18:00  

Data emiterii Raportului procedurii de selecţie: 20.02.2020 

Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerilor: 20.02.2020 

Data publicării Anunţului cu privire la rezultatul procedurii de selecţie: 20.02.2020 

Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data și ora publicării Anunțului cu privire 

la rezultatul procedurii de selecție. 

Publicarea rezultatelor în urma unor eventuale contestații: ziua lucrătoare imediat următoare 

termenului de depunere a contestațiilor. 

 

2. Scopul:  

Prezenta procedură se aplică în cadrul activității de selectare a partenerilor privați pentru 

încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de 



 
  
 

 

finanțare aferente proiectului în cadrul în cadrul Apelului numărul 4 de propuneri de proiecte  

„Dezvoltare locală”, apel lansat în data de 10.09.2019 de Fondul Român de Dezvoltare 

Socială (FRDS), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor" finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.   

Prezentul apel de propuneri de proiecte se încadrează în aria de program nr. 10 „Dezvoltare 

locală și reducerea sărăciei” și obiectivul său general este acela de a oferi suport pentru 

implementarea unor măsuri de dezvoltare locală, la nivel local, județean, micro sau macro-

regional, care să contribuie la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, 

precum și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea 

acestora. 

Prezenta procedură descrie modalitatea de selecție a partenerilor privați (organizații 

neguvernamentale), activitățile desfășurate necesare acțiunii de selectare a potențialilor parteneri 

pentru proiectul „Bunicii Ciulniței – măsuri de incluziune socială a persoanelor vârstnice din 

comuna Ciulnița, jud. Ialomița”. Prezenta procedură stabilește fluxul de lucru parcurs în 

primirea și difuzarea controlată a documentelor în cadrul Unității Administrativ Teritoriale 

Ciulnița din jud. Ialomița pentru selecția partenerilor.  

 

1. Obiectivul finanțării   

Obiectivul general al proiectului: Implementarea unor măsuri de dezvoltare locală pentru 

creșterea accesului la servicii sociale și activități incluzive pentru 250 de persoane vâstnice 

cu domiciliul în comuna Ciulnița, jud. Ialomița și creșterea nivelului de satisfacție a acestora 

cu privire la calitatea acestora prin înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, 

a unui centru de voluntariat pentru sprijinirea persoanelor vâstnice, elaborarea și 

dezvoltarea unui model de intervenție aplicat în lucrul cu persoanele vârstnice în comuna 

Ciulnița, jud. Ialomița timp de 36 de luni. 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul / partenerii pentru a fi selectat / 

selectați în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul 

proiect, sunt specificate în documentele Apelului de proiecte "Dezvoltare locală" publicate pe 

pagina Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), respectiv http://www.frds.ro  

 

http://www.frds.ro/


 
  
 

 

2. Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt 

A1. Înființarea și dezvoltarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice licențiat conform Legii 

Asistenței Sociale  

A2. Înființarea și dezvoltarea unui centru de voluntariat pentru sprijinirea persoanelor vâstnice  

A3. Furnizarea de sprijin persoanelor vâstnice pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit 

A4. Elaborarea și dezvoltarea unui model de intervenție aplicat în lucrul cu persoanele vârstnice 

la nivel local 

A5. Management de proiect și achiziții publice 

A6. Informare și publicitate proiect 

 

3. Durata 

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 36 luni,  cuprinsă între 1 septembrie 2020  și 31 august 

2023. 

 

4. Bugetul proiectului  

Bugetul proiectului se va încadra între 500.000 și 1.000.000 euro. Bugetul va fi exprimat în lei și 

euro iar rata de schimb va fi 1 euro = 4.785 lei. 

 

5. Locația de implementare și grupurile țintă 

Proiectul se va implementa pe raza comunei Ciulnița, jud. Ialomița în beneficiul a 250 de persoane 

vârstnice (peste 65 de ani) care constituie grup țintă principal (beneficiari primari) și în beneficiul 

a minim 30 de persoane, profesioniști și voluntari care lucrează cu persoane vârstnice sau 

interacționează cu aceștia care constituie grup țintă secundar. 

 

6.  Condiții generale de eligibilitate privind partenerii 

a. Partenerii și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere ale acestora și persoanele care 

asigură conducerea partenerilor NU se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, 

așa cum sunt definite de legislația națională și comunitară în vigoare; 

b. NU se fac vinovați de declarații false în furnizarea informaţiilor solicitate de  FRDS; 



 
  
 

 

c. Partenerii NU se afla pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor 

de finanțare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau au refuzat să semneze 

contractul de finanțare cu Autoritățile sau Unitățile de Management ori cu Operatorii de Program 

care gestionează fonduri nerambursabile;  

d. Partenerii naționali sunt organizații cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane 

Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfășoară activităţi relevante în 

cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul 

proiectului pentru care au rol de parteneri;  

e. Partenerii nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute în Ghidul Solicitantului.  

 

7.  Capacitatea operațională 

Fiecare partener are experiență în implementarea a cel puțin 2 proiecte cu finanțare nerambursabilă 

și/sau are experiență de cel puțin 1 an în domeniul activităților proiectului.  

Capacitatea operațională și condițiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.  

 

8. Dosarele vor conține  

În copie, semnat şi certificat pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal:  

1. Statutul/Actul Constitutiv alături de toate modificările la zi ale acestora prin care se face 

dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul 

proiect;  

2. Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că și-a îndeplinit obligațiile de plată a 

impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii la bugetul consolidat lau la 

bugetele locale;  

3. Fişă a partenerului şi o Scrisoare de intenţie (conform modelelor atașate în Anexa 1 și 

Anexa 2) completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal (Anexele în format 

editabil sunt disponibile la cerere prin email la primariaciulnita@yahoo.com);   

4. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani (n, n-1, n-2) (copie, 

semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul); 

Se vor atașa:  

mailto:primariaciulnita@yahoo.com


 
  
 

 

 CV-urile în format EUROPASS ale experţilor cheie propuşi de candidat pentru proiect. Fiecare 

CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi 

semnat de expert;  

 Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului 

(ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor 

proiectului);  

Candidatul va menționa în Scrisoarea de intenţie activitățile cadru ale proiectului în care dorește 

să se implice și pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare. Va furniza o scurtă 

descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestor activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de 

candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor. De asemenea, 

candidatul va preciza contribuţia sa în parteneriat și plus-valoarea adusă proiectului.  

 

9. Criterii de verificare a conformităţii administrative  

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată 

şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), 

după caz.  

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.  

Dosarul de participare se va depune online la adresa primariaciulnita@yahoo.com  sau în plic 

sigilat cu mențiunea ”Participare selecție partener privat proiect Bunicii Ciulniței – măsuri de 

incluziune socială a persoanelor vârstnice din comuna Ciulnița, jud. Ialomița”, la 

registratura Primăriei Comunei Ciulnița – comuna Ciulnița, sat Ciulnița, str. Matei Basarab 

nr. 66, jud. Ialomița.  

 

10. 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. Vor fi declaraţi 

admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 70 de puncte. Vor fi declaraţi 

respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 70 de puncte.  

 

mailto:primariaciulnita@yahoo.com


 
  
 

 

12. Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 20.02.2020 pe site-ul www.primariaciulnita.ro, 

iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului – 

Anexa nr. 2.  

 

 

 

Date de contact  

Dep. Achiziții Publice, e-mail primariaciulnita@yahoo.com (termen de răspuns: 24 de ore)  

 

 

 

  

http://www.primariaciulnita.ro/
mailto:primariaciulnita@yahoo.com


 
  
 

 

Anexa 1: SCRISOARE DE INTENȚIE  

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Român de 

Dezvoltare Socială ce urmează a fi depus de către UAT Ciulnița, jud. Ialomița.   

În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept 

privat, pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Apelul Numărul 4 de propuneri de 

proiecte „Dezvoltare locală”, apel lansat în data de 10.09.2019, de Fondul Român de 

Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 

creșterea incluziunii romilor".  

________________ (denumirea organizației) își exprimă intenția de a participa ca partener în 

cadrul unui proiect cu tema:  

 _______________________________________________________________________ 

La activitățile:  

________________________________________________________________________ 

Precizăm că ___________________________(denumirea organizației) se încadrează în 

categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru  

În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție: 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema 

proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea 

activităților unui proiect astfel:  

Declar pe proprie răspundere că:  

A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese; 

B.  Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor 

sociale și nu avem datorii fiscale;  

Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptați ca organizația noastră să devină partener 

în cadrul unui proiect cu tema și activitățile menționate.  

Numele și prenumele reprezentantului legal                     Data ................................ 

Semnătura ..........................................................  

Ștampilă   



 
  
 

 

Anexa 2: FIŞA PARTENERULUI  

I. Date generale 

Denumire organizație   

Acronim   

Cod de înregistrare fiscală   

Nr. de la Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor  
 

Anul înființării   

Venitul total pe ultimii 3 ani 

incheiati  
Pentru ultimii 3 ani  

Date de contact(adresă, tel., fax, 

e- mail)  
 

Persoana de contact(nume, 

poziția în organizație)  
 

Tema de proiect pentru care 

aplica  
 

Descrierea activității organizației,  

relevanta pentru acest proiect  

Vă rugăm să descrieți dacă în obiectul de activitate al 

organizației se regăsește prestarea de servicii de natura celor 

care sunt necesare implementării proiectului, conform cu tema 

și activitățile la care doriți să fiți partener  

Activitatea /activitățile din cadrul 

proiectului în care doriți să vă 

implicați (conform Ghidului)  

Vă rugăm să detaliați modalitatea de implicare a 

dumneavoastră în activitățile proiectului în eventualitatea 

implementării unui proiect cu tema aleasă de ofertant  

Resurse umane  

Se va trece nr. total de angajați, din care personalul relevant 

pentru implementarea activităților în care ofertantul dorește să 

se implice si pe care le-a menționat mai sus  

 

 

 



 
  
 

 

II. Experiență relevantă a partenerului în domeniul proiectului  

 

Aţi mai beneficiat de finanțări nerambursabile din fonduri publice sau private (naționale, europene, 

granturile SEE & Norvegiene etc.), în ultimii 5 ani, înainte de data depunerii prezentei cereri de 

finanţare? 

☐ Da 

☐ Nu 

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 3 proiecte care sunt relevante 

pentru a susține experiența anterioară în domeniu a partenerului.   

 

Titlul şi numărul de referinţă al proiectului1: 

 

Stadiul implementării 

proiectului 

Completaţi, după caz, cu: „finalizat”, „în curs de 

implementare” 

 

Obiectivele proiectului Completaţi cu o scurtă descriere a proiectului, a activităţilor 

realizate/în curs de realizare 

Rezultate obţinute Completaţi cu rezultatele obţinute, atât pentru proiectele 

finalizate, cât şi pentru cele în curs de implementare 

Valoarea proiectului (lei/euro) Completaţi cu valoarea totală a proiectului, menţionându-se 

separat cuantumul finanţării nerambursabile 

Rolul în proiect Solicitant/Partener 

Buget gestionat (lei/euro) Completați valoarea bugetului gestionat în calitate de 

solicitant/partener 

Sursa de finanţare Indicaţi sursa de finanţare (ex: buget de stat, buget local, surse 

externe nerambursabile), denumirea organizaţiei finanţatoare şi 

a autorităţii contractante 

Reprezentat legal al partenerului                                              Nume, funcție, semnătură 

  

                                                           
1 Multiplicați tabelul, potrivit numărului de proiecte 



 
  
 

 

Anexa 3: GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR  

 

Criteriu calificare  DA  NU  

I. Conformitatea documentelor    

Au fost depuse de către candidat documentele solicitate (Scrisoarea de intenție 

și Fișa partenerului, alte documente solicitate conform anunț)  
  

Documentele solicitate respecta modelul publicat    

II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităților 

proiectului  
  

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  

  

Are experiență în implementarea a cel puțin 2 proiect cu finanțare 

nerambursabilă si/sau are experiență de cel puțin 1 an în domeniul activităților 

proiectului.  

  

Are capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din proiect    

III. Conduita candidatului   
 

Nu este subiect al unui conflict de interese   
 

Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și 

nu are datorii fiscale  
  

 

Candidatul se considera calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată 

rubrica “DA”  

  



 
  
 

 

Anexa 4: GRILA EVALUARE ŞI SELECTARE A OFERTANȚILOR  

Notă: Prin activități principale se înțeleg acele acțiuni care au drept rezultat nemijlocit obținerea 

output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului.  

Criterii de selecție  
Punctaj 

maxim  

2. Capacitatea operațională și financiară  50 puncte  

1.1  1.1. Resurse umane:  30 puncte  

 

1.1.1. Experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV și 

documente justificative care să certifice cele afirmate în CV) propuşi pentru 

activităţile proiectului (doar experți cu studii superioare).  

- 1 expert – 5 puncte 

- 2 experți – 10 puncte 

- 3 experți – 15 puncte 

15 puncte  

1.1.2. Evaluarea calitativă a experienței din CV  

Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de 

minim 1 an) – 5 puncte 

Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de 

minim 2 ani) – 10 puncte 

Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de peste 

3 ani) – 15 puncte  

15 puncte  

1.2. Situația financiară (media veniturilor în ultimii 3 ani) 

Până la 10.000 euro - 5 punct 

Între 10.000 si 50.000 euro - 15 puncte  

Peste 50.000-100.000 euro - 20 puncte 

20 puncte  

2. Capacitatea profesională  20 puncte  

 

2.1. Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană sau națională de 

către partener  

Intre 1-2 proiecte – 5 puncte 

Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte  

10 puncte 

 

 

 



 
  
 

 

2.2. Dovada experienței partenerului în domeniul activităților proiectului 

1 an – 5 puncte 

 Peste 1 an – 10 puncte  

10 puncte  

 3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului  
 

30 puncte  

 

Numărul de activități principale în care partenerul dorește să se implice  

1 activitate – 10 puncte 

2 activități – 20 puncte 

3 activități – 30 puncte  

30 puncte  

 TOTAL  

 

100 

puncte  

 

  



 
  
 

 

Temeiul legal în baza căruia se organizează prezenta procedură de selecție de parteneri: 

Art. 23 și 24 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și 

utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 35 alin. (5) și (6) din HG nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și 

utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 28 și 29 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 34 alin. (7) și (8) din HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 14 din OUG 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 

aferente Mecanismului financiar SEE 2014-2021 și Mecanismul financiar norvegian 2014-2021; 

Legislația națională aplicabilă și a UE privind achizițiile publice, art. 8.15 din Regulamente. 


