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Vizat
Primar,
Oancea Ioan

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40 / 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014 –2020 cu modificările și completările
ulterioare,
Primӑria comunei Câlnic anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a unui partener în
vederea implementӑrii proiectului Resurse pentru Câlnic – Creşterea accesului la resurse la
nivelul întregii comunităţi, cod Mysmis 114930, proiect declarat admis și aflat în perioada de
contractare (acest partener va prelua activitӑțile și bugetul partenerului declarat admis la prima
etapӑ de selecție a partenerilor, o datӑ cu depunerea proiectului și retras din proiect în
prezent).
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU),
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.
Obiectivul general al proiectului este: 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.Scopul proiectului este:
Creștea participӑrii grupurilor vulnerabile aflate în comunitatea marginalizatӑ din comuna
Câlnic la mӑsuri integrate de combaterea sӑrӑciei și excluziunii sociale din comunitățile
marginalizate de pe raza unității administrativ teritoriale a comunei Câlnic.
Activitatile eligibile sunt cele menționate în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice,
cât și activitӑțile orizontale privind managementul proiectului, achizițiile publice și mӑsurile
specifice pentru informare și publicitate pentru proiect (Ghidul de finantare se poate descarca
de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro) , dupa cum urmeaza:
1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de
nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua
șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate.
2. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
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3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe contpropriu
4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în
cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).
5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul).
7. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea
problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere
pentru identificarea și consolidarea de parteneriate

Criteriile de selecție ale partenerilor și grila de evaluare se vor regӑsi în Procedura de selecție
a partenerilor și a Anexelor aferente.
Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
❖ Anexele care constituie dosarul de candidatură pot fi solicitate la adresa de e-mail:
primariacalnic@yahoo.com, la sediul primӑriei: Câlnic, str.Principalӑ nr.20, județ Alba
sau la adresa de e-mail a managerului de proiect: andrei.vitan@tconstruct.ro;
❖ Toate documentele care constituie dosarul de candidatură vor fi completate, semnate
si ştampilate şi se vor depune în plic sigilat pe care se va specifica „În atenţia
Primӑriei Comunei Câlnic, Pentru selecţia de parteneri POCU AP 4 – ”
Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul specific 4.1 ;
❖ Documentele vor fi depuse la secretariatul din cadrul primӑriei Câlnic ;
❖ Termenul de depunere a dosarelor de candidatură este 22-28.11.2017 (ora 11:00)
(conform Orientӑri privind accesarea finanțӑrilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020, anunțul se afișeaza cu cel puțin 10 zile lucrӑtoare înainte de termenul de depunere a
candidaturilor). Perioada de afisare a anunțului este 03.11.2017 – 21.11.2017

❖ Date de contact: pentru mai multe mai informații vӑ rugӑm sӑ-l contactați pe domnul:
Oancea Ioan – Primar sau pe e-mail: primariacalnic@yahoo.com sau manager proiect
Andrei Vitan, e-mail: andrei.vitan@tconstruct.ro;
❖ Partenerul declarat admis va fi implicat în activitӑți ale proiectului (pe o perioadӑ de 36
de luni) precum: elaborarea procedurii de recrutarea a grupului țintӑ, participare la
recrutare; organizarea și derularea cursurilor de formare profesionalӑ (10 cursuri de
calificare și 4 de inițiere); sprijinirea înfiintӑrii și dezvoltӑrii celor 25 de inițiative
antreprenoriale, precum și managementul proiectului.
❖ Bugetul partenerului este în valoare de: Cheltuieli totale proiect – 4.189.715, 00 lei din
care Cheltuieli totale contribuþie proprie – 209.485,75 lei.
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Tipurile de solicitanți/ parteneri eligibili:
 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori cu
expertiză relevantă1 pentru acțiunile selectate;
 ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă2 pentru acțiunile selectate
Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat se vor desfasura pe o
perioada de 36 de luni.
Având în vedere activităţile pe care urmează să le desfăşoare în cadrul proiectului, partenerii
relevanţi, adică acele entităţi a căror activitate în cadrul proiectului contribuie în mod direct la
atingerea indicatorilor, respectiv reprezentanţi ai sectorului privat (ex. operatori economici,
cooperative etc.) şi reprezentanţi ai societăţii civile (ex. furnizori de servicii sociale în condiţiile
legii, ONG-uri, asociaţii, inclusiv asociaţii de locatari, fundaţii, unităţi de cult, instituţii de
învăţământ superior acreditate etc.), vor avea competenţe şi experienţă relevantă cele puţin în
unul sau mai multe domenii, astfel:
•

•
•

•
•
•

Domeniul educaţie
Pentru cererile de finanţare care vizează activitatea 1 - servicii educaţionale este
obligatorie participarea în proiect, a unei instituţii publice de învăţământ acreditate din
reţeaua naţională (ISCED 0-2) din judeţul de unde se află comunitatea marginalizată.
Domeniul ocuparea forţei de muncă
Furnizorii de formare profesională şi centrele de evaluare a competenţelor dobândite
în sistem non-formal şi informai trebuie să fie autorizaţi conform legii.
Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă trebuie să
fie acreditaţi în condiţiile legii.
Agenţiile de muncă temporară nu sunt eligibile pentru a solicita finanţare în cadrul
prezentului apel de proiecte.
Domeniul social
Furnizorii de servicii sociale să fie autorizaţi conform legii
Domeniul medical
Furnizorii de servicii medicale/ socio-medicaîe să fie autorizaţi conform legii

Condiţii generale de eligibilitate:
· Partenerul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, persoana juridică,
conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare categorie de persoană juridică
desemnată ca fiind eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de
propuneri de proiecte.
· Nu 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
partenerului nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict
legat de conduita profesională;
· Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea
partenerului nu au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe
care autoritatea contractantă le poate justifica;

1

Prin actori cu expertiză relevantă se înțelege acele persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni în domeniul uneia
dintre activitățile proiectului in care vor fi implicate, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat
solicitați prin prezentele apeluri de proiecte
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· Nu 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
partenerului 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;
· Partenerul şi/sau reprezentanții legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură
conducerea partenerului nu se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa
cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare;
· Partenerul nu se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de
AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații;
· Partenerul nu se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii
contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat
să semneze contractul de finanţare.
Baza legală de avut în vedere în selecţia partenerilor:
✓ REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom)
Nr. 1605/2002 al Consiliului (art.106) ;
✓ O.U.G. 40 / 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare
✓ Orientӑri privind accesarea finanțӑrilor în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020;
✓ Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1

Badila Ioan,
Viceprimar
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Prin actori cu expertiză relevantă se înțelege acele persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni în domeniul uneia
dintre activitățile proiectului in care vor fi implicate, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat
solicitați prin prezentele apeluri de proiecte
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