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Anexa 1
SCRISOARE DE INTENȚIE
pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene
2014 -2021 ce urmează a fi depus de către UAT Oras Stei
În urma anun ului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de parteneriat cu entită i de drept privat
de tip organiza ie neguvernamentală, pentru depunerea unei cereri de finan are prin Programul
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei i cre terea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte nr. 4 “Dezvoltare
Locala”,
finan at
prin
Granturile
SEE
i
Norvegiene
2014-2021,
_________________________________ (denumirea organizație) î i exprimă inten ia de a participa ca
partener în cadrul proiectului la următoarele activită i:
(se vor alege activități din cele propuse de UAT Oras Stei în anunț)
….
Precizăm că _____________________________________________________(denumirea organizație) se
încadrează în categoriile de parteneri eligibili pentru Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei i
cre terea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte nr. 4 - “Dezvoltare Locala”, finan at prin Granturile
SEE i Norvegiene 2014-2021.
De asemenea organiza ia noastră a acumulat experien ă în domeniul la care se referă tema proiectului,
dispune de personal specializat i de resurse materiale pentru implementarea activită ilor unui proiect
finan at prin Granturile SEE i Norvegiene 2014-2021.
În cadrul acestor activită i ne propunem să aducem următoarea contribu ie:
………………………………
Declar pe propria răspundere că:
A.
Nu suntem subiect al unui conflict de interese;
B.
Nu figurăm în eviden ele fiscale cu restan e la plata impozitelor i taxelor locale
de plată nete care depă esc 1/12 din totalul obliga iilor datorate în ultimele 12 luni.

i cu obliga ii

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să accepta i ca organiza ia noastră să devină partener în cadrul
unui proiect cu tema i activită ile men ionate.

Numele i prenumele reprezentantului legal
Semnătura ...........................................................
tampilă

Data
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Anexa 2
FIȘA PARTENERULUI
I.Date generale
Denumire partener:
Acronim:
Cod de înregistrare fiscală:
Nr. Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
Anul înființării:
Date de contact (adresa, tel,fax, e-mail):
Persoana de contact (nume,prenume, poziția în organizație):
Obiectul de activitate al organizaţiei (conform documentelor de înfiinţare) (Se va descrie dacă în
obiectul de activitate al organizației se regăsește derularea unor activități/servicii de natura celor care
sunt necesare implementării proiectului, conform cu tema și activitățile pentru care doriți să fiți
partener):
Reprezentantul legal al organizației (nume, prenume, funcție)
Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care se dorește implicarea organizației (descrierea
succintă a modalităților în care se dorește implicarea, pentru fiecare activitate în parte – maxim 500
caractere/activitate)

Resurse umane (Se vor menționa 1 coordonator activități și 3-5 persoane relevante propuse pentru
implementarea activităților în care ofertantul dorește să se implice. Se va menționa funcția/poziția care se
dorește a fi ocupată. Se vor anexa CV-urile în fomat Europass pentru personalul propus)
1. Coordonator
2.
3.
4.
5.
6.
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Resurse financiare gestionate în ultimii 3 ani:
Anul 2019 – buget total gestionat: ….. euro
Anul 2018 – buget total gestionat: ….. euro
Anul 2017 – buget total gestionat: ….. euro

II. Experiență relevantă a partenerului:
II.a. Vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 5 proiecte/acțiuni care au beneficiat de
finanțări nerambursabile din fonduri publice (naționale, europene, granturile SEE&Norvegiene, finanțări
private etc.) in ultimii 7 ani, înainte de data depunerii prezentei documentații în vederea selecției de
parteneri care sunt relevante pentru a susține experiența anterioară în domeniu.
Titlul şi numărul de referinţă (ID) / contract servicii al proiectului:
Stadiul și durata
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
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

bugetului

gestionat

în

calitate

de

II.b.Vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 3 acțiuni care sunt relevante pentru a
susține experiența anterioară în domeniu derulate în ultimii 7 ani:
Titlul acțiunii:
Obiectivele acțiunii

Completaţi cu o scurtă descriere a acțiunilor

Rezultate obţinute

Completaţi cu rezultatele obţinute,
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Buget gestionat (lei/euro)

Completați valoarea bugetului gestionat pentru acțiune

Perioada derulare acțiune:

Completați cu perioada de realizare a acțiunii

Notă
Rubricile vor fi integral completate.
Informațiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea ți asumate pe propria răspundere de
reprezentantul legal.

Reprezentat legal al partenerului
Nume, funcție, semnătură, ștampilă organizație
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Anexa 3
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Subsemnatul/a ______________, posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberată de _______, CNP
_____________/ paşaport nr. ___________, eliberat de ____________, în calitate de reprezentant legal al
__________________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria
răspundere că:
1. Organizația __________ este o
entitate
cu personalitate juridică de tip organizație
neguvernamentală non profit înființată ca persoană juridică în România, constituită conform legislaţiei
naţionale relevante în vigoare;
2. Informaţiile ți documentele prezentate în cadrul aplicației sunt veridice şi corespund în totalitate
realităţii;
3.

Declar pe propria răspundere că organizația:

Nu este înregistrată în scopuri de TVA
SAU
Este înregistrată în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA)
4. La data depunerii documentației în vederea selecției ca partener indeplinesc criteriile de eligibilitate
solicitate pentru parteneri prin Ghidul Solicitantului aferent Apelului nr. 4 „Dezvoltare Locala”
5. Organizația este direct responsabilă de activitățile pentru care participă la procesul de selecție şi
nu acţionează ca intermediar pentru alte entități juridice.
6. Activităţile şi cheltuielile eligibile pentru care se dorețte implicarea în proiect nu au mai fost
finanţate în ultimii 3 ani în cadrul unei scheme de minimis1ți/sau ajutor de stat. În acest caz, înțeleg că
organizația nu poate fi selectată ca partener, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării
proiectului, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.
7. Activităţile şi cheltuielile eligibile pentru care se dorețte implicarea în proiect nu sunt finanţate în
prezent, parţial sau în totalitate, din fonduri nerambursabile comunitare sau asimilabile sau din alte surse
publice. În acest caz, înțeleg că organizația nu poate fi selectată ca partener, dacă acest lucru este
descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.
8. Organizația nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a
Oficiului/Comitetului Mecanismului Financiar privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil
cu piaţa comună.
9. Organizația nu se află în dificultate financiară, în procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare
judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în
urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.

1

Ajutor de minimis în ultimii 3 ani – 200.000 euro/ 3 ani
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10. Reprezentantul legal al organizației nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata
pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie
criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii
Europene,României sau Mecanismelor Financiare SEE ți Norvegian.
11. Reprezentantul legal al organizației nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate
prin orice mijloace.
12. Reprezentantul legal al organizației nu este subiectul unui conflict de interese.
13. În calitate de reprezentant legal al organizației, declar că toate informațiile furnizate în dosarul de
selecție a partenerului în vederea depunerii unui proiect în cadrul apelului 4 “Dezvoltare Locala” sunt
veridice ți corespund realității.

Reprezentant Legal

Calitate…………………………………………………

(Nume/prenume).......................................

Semnătura…………………..

țtampilă………………………

Data .......................................
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Anexa 4
DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind asigurarea capacității financiare, tehnice și a personalului calificat
Subsemnatul/a, .......................................................................................... (nume
i prenume) reprezentant
legal/împuternicit/
în
calitate
de......................................................................(funcţia)
al............................................................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, în cazul în care organiza ia va fi selectată în vederea depunerii
unei cereri de finan are în cadrul Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei i cre terea incluziunii romilor”,
Apelul de proiecte nr. 4 - “DEZVOLTARE LOCALA”, finan at prin Granturile SEE i Norvegiene 2014-2021, în
parteneriat cu Orasul Stei- UAT Oras Stei i ulterior va fi admis pentru finan are, voi asigura resursele financiare
necesare desfă urării activită ilor asumate prin proiect, echipamentele, toate mijloacele tehnice considerate necesare
pentru îndeplinirea contractului de finan are (din dotarea proprie sau prin contracte de închiriere, conven ii de
închiriere etc.) precum i personalul calificat.
Totodată, mă angajez să cooptez în echipa de proiect numai profesionişti care respectă următoarele condiţii:
a) nu sunt salariaţi/colaboratori (indiferent de forma de stabilire a relaţiilor)/membri în organele de conducere ale
FRDS, Punctul Naţional de Contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Agenţia de Certificare şi Plată din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Oficiului Mecanismului Financiar sau în orice structură sau organizaţie capabile
să influenţeze aprobarea sau procesul de selec ie a partenerilor i/sau selec ie i implementare al Proiectului;
b) nu au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
personalul de conducere şi execuţie şi/sau personalul de evaluare şi selecţie, monitorizare şi control din cadrul
entităţilor enumerate la lit. a) sau cu orice fel de persoane din aparatul de implementare al Mecanismelor Financiare
SEE i Norvegian – România;
c) nu au nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea, corectitudinea şi capacitatea de exercitare a profesiei
pe parcursul procesului de selec ie i implementare şi nu se află în nicio situaţie de natură să îi împiedice în a reclama
la FRDS sau alte autorităţi competente orice neregulă sau suspiciune de neregulă/abatere de la prevederile legale si
procedurale aplicabile Proiectului sus-menţionat;
d) nu au săvârşit fapte penale care să le facă incompatibile cu activitatea prestată în cadrul Proiectului şi nici nu se
fac vinovate de fapte care să atragă restrângerea totală sau parţială a dreptului de exercitare al profesiei;
e) nu au săvârşit fapte, nu au convingeri şi nu sunt membre al unor organizaţii de natură să aducă atingere valorilor
promovate de Uniunea Europeană, România, Mecanismul SEE i Norvegian; pe întreaga perioadă a Proiectului, nu vor
promova idei sau convingeri care să contravină acestor valori (se abţin de la orice formă de prozelitism religios şi politic
în cadrul activităţii din Proiect, nu promovează rasismul, orice formă de discriminare sau orice alte idei care contravin
valorilor mai sus enunţate).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că UAT Orasul Stei
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situa iilor i documentelor depuse, orice
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Reprezentant Legal
Calitatea/Func ia…………………………………………………
(Nume/prenume).......................................
Semnatura/ tampilă …………………..
Data .......................................
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Anexa 5
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sunt de acord în mod expres ca, prin furnizarea/divulgarea/completarea datelor mele personale, acestea să intre în baza
de date a Orasului Stei-UAT Oras Stei și să fie prelucrate conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016
privind protecșia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulașie a
acestor date, în scopul selectării unor parteneri de către Orasul Stei - UAT Oras Stei, pentru încheierea unui Acord de
Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanșare aferente unui proiect în cadrul Programul
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte nr. 4 - “DEZVOLTARE
LOCALA”, finanșat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
Sunt de acord ca datele cu caracter personal colectate să fie stocate numai atât timp cât este necesar, luând în
considerare termenele de păstrare prevăzute de dispozișiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca
Orasul Stei-UAT Oras Stei, să își exercite drepturile legitime în calitate de Promotor de proiect pentru proiectul ce va fi
depus în cadrul Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte
nr. 4 – DEZVOLTARE LOCALA , finanșat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (și drepturile legitime ale
altor persoane).
Sunt de acord ca datele mele să fie transferate, dacă este cazul, în exteriorul șării către Oficiul Mecanismului Financiar,
conform legislașiei aplicabile.
Declar că îmi cunosc drepturile, conform legislașiei în domeniu:
• dreptul de acces;
• dreptul la rectificarea datelor;
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");
• dreptul la restricșionarea prelucrării;
• dreptul la portabilitatea datelor;
• dreptul la opozișie;
• drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
• dreptul la retragerea consimșământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
• dreptul de a depune o plângere în fașa unei autorităși de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
• dreptul la o cale de atac judiciară;
• dreptul de a fi notificat de către operator”
Prin prezenta, declar că am fost informat de către Orasul Stei-UAT Oras Stei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal.
Reprezentant Legal
Calitate/Funcșia…………………………………………………
(Nume/prenume).......................................
Semnatura și ștampilă…………………..
Data .......................................
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Anexa 6

NOTA JUSTIFICATIVĂ
privind lista resurselor materiale puse la dispoziția proiectului și valoare adaugată adusă partenriatului

Nr.
crt.

Activitate

Resurse materiale alocate
(spații, autovehicule,
echipament IT, aparatură
pentru comunicații, manuale/
metodologii de lucru cu
persoane defavorizate etc.)

Valoare adăugată
(măsuri inovatoare care contribuie în mod
direct la îmbunătățirea accesului/furnizării
de servicii și identifică efecte pe termen
mediu și lung)

1.

2.

3.

Numele

i prenumele reprezentantului legal

Semnătura ...........................................................
tampilă

Data
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Anexa 7

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a(nume,prenume)...............................................................................................domiciliat/ă
în
localitatea.............................județul............................strada...................................nr...............posesor
al BI/CI seria............ numărul................ eliberat de ..........................................la data de........................
CNP......................................................
Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de
către Orasul Stei-UAT Oras Stei în cadrul proiectului ce urmează a se depune pentru Programul
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei ți crețterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte nr. 4 “DEZVOLTARE LOCALA”, finanțat prin Granturile SEE ți Norvegiene 2014-2021, inclusiv
pentru transmiterea datelor la Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) Bucurețti, România în
calitate de Operator de Program în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autoritățile Locale ți
Regionale (KS), în calitate de Partener de Program din partea Donatorilor, ți cu Consiliul Europei
(CoE), în calitate de Organizație Internațională Parteneră, precum ți la un eventual partener de
proiect din statele donatoare.
Am luat la cunoțtință că aceste date vor fi tratate confidențial, în conformitate:
- cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privețte
prelucrarea datelor cu caracter personal ți libera circulație a acestor date;
- cu Legea nr.129/2018 privind înființarea,organizarea ți funcționarea Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal , precum ți pentru abrogarea Legii 677/2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ți libera circulație
a acestor date;
- cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal ți protecția
vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr.506/2004;

Data

Semnătura
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Anexa 8

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR
Criteriul calificare
I. Conformitatea documentelor
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate
Documentele
solicitate
respecta
modelul
publicat
pe
site-ul
www.primariastei.ro
Rubricile Fișei partenerului sunt integral completate
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 si prezinta dovezi privind autorizarea ca furnizor de
servicii de informare si consiliere profesionala si dovezi privind autorizarea ca
furnizor de servicii sociale (daca se intra in activitatile partenerului)

DA

NU

Are experiență în implementarea a cel puțin 5 proiecte cu finanțare
nerambursabilă in ultimii 5 ani și / 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
Notă
Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica
“DA”

Anexa 9
GRILA DE EVALUARE SI SELECTIE PARTENERI

Criterii de selectie

Punctaj

1. Capacitatea operațională și financiară

45 puncte

1.1 1.1Resurse umane:

30 puncte

1.1.1.1.1. Minim doi experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV)
propuşi pentru activităţile proiectului (doar experți cu studii superioare).
3 experți – 5 puncte
15 puncte
4 experți – 10 puncte
Mai mult de 5 experţi – 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 15 puncte
ani) – 10 puncte
Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de peste 3 ani)
– 15 puncte
1.2 Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)
Până la 150.000 euro - 5 puncte
Între 150.000 si 200.000 euro - 10 puncte
Peste 200.000 euro - 15 puncte

15 puncte

2. Capacitatea profesională si experienta

40 puncte

2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanțare din surse externe non-rambursabile
Minimum 5 proiecte cu finanțare nerambursabilă in ultimii 5 ani– 10 puncte
Mai mult de 5 proiecte cu finanțare nerambursabilă in ultimii 5 ani – 20 puncte
2.2 Dovada experienței partenerului în domeniul activităților sociale
si educaționale
1 an – 10 puncte
Intre 2 - 3 ani – 15 puncte
Peste 3 ani – 20 puncte

20 puncte

20 puncte

3. Contributia organizatiei la obiectivele si activitatile proiectului

15

3.1. Numarul activitatilor principale in care organizatia doreste sa se implice si numarul
domeniilor de interventie
- 3 activitati/1 domeniu – 5 punct
- 4-5 activitati / 2 domenii- 10 puncte
- mai mult de 5 activitati/ 3 domenii – 15 puncte

15

TOTAL

100 puncte

