ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI
În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)
”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”
Având la bază principiile transparență, nediscriminare, tratament egal și eficiența utilizării fondurilor
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEI anunță organizarea unei proceduri de
selecție a PATRU PARTENERI PUBLICI interesați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în
vederea elaborării și depunerii unei cereri de finanțare - în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020 (POCU), AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 & OS 6.6, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe;
Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare
formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Proiectul va fi implementat în conformitate cu prevederile următoarelor documente:
-

"Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020"
Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice "Educație nonformală în sistem outdoor"

Obiective Specifice:
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând
minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic;
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea
promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Rezultatele așteptate în urma implementării operațiunilor finanțate în cadrul acestei cereri de propuneri
de proiecte vizează:
➢ Creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar și prin dezvoltarea unor
măsuri
integrate de prevenție;
➢ Competențe îmbunătățite ale personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea
promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli
incluzive.

 Activitățile principale ale proiectului sunt:
PA 1 - PROGRAME DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ PENTRU ELEVI DIN 4 ȘCOLI
Selecția și activarea grupului țintă - elevi
Amenajarea a trei spații destinate educației non-formale

Organizarea și derularea activităților outdoor
Evaluarea activităților outdoor
Activități de tutorat - creșterea simei de sine, în vederea reducerii riscului de părăsire a școlii
Derularea sesiunii de instruire privind dezvoltarea durabilă
Competiție între membrii grupului țintă din cele trei școli
PA 2 PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN TEMATICA ACTIVITĂȚILOR
OUTDOOR
Selecția și activarea grupului țintă - cadre didactice
Organizarea și derularea cursului: Tehnici de predare și activități de tip outdoor
Organizarea și desfășurarea cursului: Consilier de dezvoltare personală
Derularea sesiunii de instruire privind egalitatea de șanse
Evaluarea cursurilor și a cursanților
PA 3 - INFORMARE ȘI PUBLICITATE. VIZIBILITATEA PROIECTULUI
Materiale de promovare, comunicate de presă - realizare și expunere afișe în cele 4 locații, realizare șepci
și tricouri
Promovarea proiectului pe website-urile celor 4 școli partenere și pe website-ul primăriei
Conferința finală - problematica egalității de șanse și tratament și bune practici în prevenirea abandonului
școlar
PA 4 - MANAGEMENTUL PROIECTULUI – ORGANIZAREA,
COORDONAREA,
MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL PROIECTULUI
Managementul general și coordonarea proiectului
Management financiar al proiectului
Achiziții publice
Suport externalizat de management al proiectului
Entitățile juridice de drept PUBLIC care intenționează să intre într-o relație de parteneriat cu
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEI vor elabora o notă justificativă care va
conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor,
precum și rolul partenerului în implementarea proiectului
1. Profilul partenerilor
În conformitate cu Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, pct. 1.4 (pagina 9) Tipuri de parteneri eligibili
cu care se dorește a se constitui structura de parteneriat poate fi constituită din:
” Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice”.

NOTA: În urma procedurii, ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEI va
selecta PATRU INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, conform prevederilor prezentei proceduri.
2. Capacitatea operațională
Fiecare partener are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau
are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.
3. Procedura de evaluare a partenerilor

Evaluarea finală a partenerilor se va face în funcție de domeniul de competență, în ordinea
descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos:
Criterii de selecție
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Punctaj
maxim
Partenerul vizează implicarea în proiect a unui grup țintă de minim 80 20
de elevi
Partenerul vizează implicarea în grupul țintă a minim 40 elevi roma
10
Partenerul vizează implicarea în grupul țintă a minim 10 elevi din 10
mediul rural
Partenerul vizează implicarea în proiect a minim 10 cadre didactice
20
Partenerul va enunța nevoile grupului țintă și le va prezenta clar 20
identificate și fundamentate.
Acestea trebuie să fie specifice proiectului şi corelate cu obiectivele
acestuia (se va face referire la sursele de informații pentru analiza de
nevoi realizată de solicitant)
Partenerul descrie clar și concret experiența în implementarea 20
proiectelor
TOTAL PUNCTE
100

4. Dosarul de participare:
6.1. Persoanele juridice de drept PUBLIC interesate de acest parteneriat vor transmite documentele
solicitate, completate, semnate olograf și electronic de către reprezentantul legal, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării prezentului anunț (respectiv până în data de 14.12.2021), la adresa de email: primariaorasuluistei@gmail.com
Persoana de contact: Răzvan ȚOȚA, e-mail: primariaorasuluistei@gmail.com tel.0744843241
4.2

Dosarele vor conține:
a) Certificatul de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
b) Experiență relevantă - Partenerul descrie clar și concret experiența în implementarea proiectelor
c) Notă justificativă (conform Ghidului - Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU
2014- 2020) – care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește
utilizarea eficientă a fondurilor, precum și rolul partenerului în implementarea proiectului;
nevoile grupului țintă prezentate clar și fundamentate.
d) DUCAE PARTENER – formular pus la dispoziție de către Liderul de proiect.
e) CV-urile în format EUROPASS ale experților cheie propuși de candidat pentru proiect. Fiecare
CV trebuie sa specifice poziția pentru care expertul este propus în proiect și trebuie să fie datat și
semnat de expert;
f) Date de contact
g) Metodologia de selecție a grupului țintă, constituirea și menținerea acestuia – formular pus la
dispoziție de către Liderul de proiect.

5. Criterii de verificare a conformității administrative
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba româna și vor fi depuse în forma precizata și în
termenul stabilit prin prezentul anunț, asumate de reprezentantul legal (semnătura electronică), după caz.
NOTA: Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe va fi automat respinsă.

6. Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare
prezentate în continuare (anexa 4 și Anexa 5). Dosarele vor fi punctate de 1 la 100 conform grilei.
Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 60 puncte.
Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin de 60 puncte. Partenerii vor fi selectați
în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până la acoperirea numărului total de parteneri
vizați.
7. Rezultatul selecției, va fi publicat pe site-ul www.primariastei.ro în termen de maxim 3 zile de
la încheierea perioadei de primire a documentațiilor de la potențiali parteneri, iar partenerii
selectați vor fi informați privind rezultatele evaluării selecției, la datele de contact furnizate.

8. Soluționarea contestațiilor
Eventualele contestații se pot depune în termen de maxim 2 zile de la publicarea / comunicarea
rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul
www.primariastei.ro în termen de 2 zile de la data soluționării acestora.
9. Faptul că o entitate a fost selectată ca potențial partener conform acestei proceduri nu creează nici
o obligație pentru ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEI, în situația în
care cererea de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate
în timpul redactării cererii de finanțare nu fac obiectul nici unei pretenții de natură financiară sau
de orice altă natură, pentru nici una dintre părți.
10. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEI își rezervă dreptul de a solicita
documente suport suplimentare partenerilor selectați înainte de încheierea acordului de
parteneriat.
11. Date de contact: ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEI, cu sediul în
orașul Ștei, str. A. Mureșanu, nr. 4B, jud. Bihor Telefon 0259/3322337 e-mail:
primariaorasuluistei@gmail.com

DENUMIRE PARTENER PROIECT
Date de contact:

METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ
CONSTITUIREA ȘI MENȚINEREA ACESTUIA

CRITERIILE DE SELECȚIE ALE GRUPULUI ȚINTĂ ELEVI:
Se vor selecta clasele cu cel mai mare număr de persoane roma/ din mediul rural/ din categorii
dezavantajate – fam. monoparentale, părinți plecați la muncă în străinătate etc sau orice alte motive care
ar putea determina creșterea abandonului școlar
An școlar 2022 2023
CLASA A X A ___
CLASA A IX A
-_____
CLASA A VIII
A - ___
CLASA A VII A
- ___
CLASA A VI A

Dintre clasele a IXa, clasa a IX a C îndeplinește condiția
Dintre clasele a VIII a, clasa a VIII a C îndeplinește condiția
idem
idem
idem

CLASA A X A - ___

CLASA A IX A _____

CLASA A VIII A ___
CLASA A VII A ___
CLASA A VI A
Total

CRITERIUL DE SELECȚIE AL GRUPULUI ȚINTĂ PROFESORI:
Se vor selecta profesori care predau la clasele selectate pentru a constitui grup țintă elevi și care pot
completa actul educațional cu activități de tip outdoor ce se propun prin proiect.
Profesor de geografie
Profesor de lb. română
Profesor de ...
Total: 3 profesori, clasa a IX a C
Profesor de geografie
Profesor de lb. română
Profesor de logică
Total: 2 profesori (ex. dacă profesorul de geografie este acelasi cu cel de la cl a Xa, nu se mai
numara)

____ profesori, persoane diferite

CENTRALIZATOR GRUP ȚINTĂ

NUMĂR CLASE
TOTAL ELEVI
Dintre care:
Fete:
Băieți:
TOTAL ROMA
TOTAL RURAL
TOTAL
PROFESORI
Dintre care
Femei:
Bărbați:

Declar pe propria răspundere că, în cazul în care _________ va fi selectat/ă ca partener vom realiza
următoarele acțiuni:
1.
2.
3.
4.

Vom asigura grupul țintă așa cum s-a menționat în tabelele de mai sus,
Vom asigura accesul tuturor elevilor din școală la infrastructura outdoor creată prin proiect.
Vom asigura accesul tuturor profesorilor din școală la infrastructura outdoor creată prin proiect.
Vom menține toate serviciile educative dezvoltate prin proiect pentru o perioadă mai mare de 18
luni.
5. Activitățile și rezultatele obținute prin realizarea activităților outdoor în perioada de implementare
a proiectului vor face obiectul unui mic îndrumar/ ghid de bune practici, acesta fi elaborat în
colaborare cu ceilalți parteneri ai proiectului și va fi postat și pe website-ul școlii noastre:
________
6. Pentru a îmbunătăți metodele educative care folosesc instrumente outdoor, ne obligăm să
participam trimestrial la ședința de lucru a instituțiilor partenere chiar și după finalizarea
proiectului.

Reprezentant legal
Nume și prenume, semnătura

Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1848/16.10.2019
(Anexa nr. 3
la Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent
apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020)

Document Unic
pentru verificarea

Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE)
pentru Partener
Subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu _____ seria ____ nr.
_______ , eliberat(ă) de _______________________ la data de ______________, CNP
______________________,
cu
domiciliul
în
localitatea
____________________________________________________________________ în calitate
de reprezentant legal/împuternicit al ___________________________, partener în cadrul
proiectului ID MySMIS _____________, cu titlul ___________________________, declar pe
propria răspundere că ne asumăm condițiile de finanțare descrise în „Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și în „Ghidul
Solicitantului – Condiții Specifice” și depunem următoarele documente:
Nr.
Crt.
1
2
3

Tip document
Declaraţie de eligibilitate – Formular 2
Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări –
Formular 3
Declaraţie
privind
eligibilitatea
TVA
aferente
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului
propus spre finanţare din instrumente structurale –
Formular 4

Partener n:
Data:
Funcţia ocupată în organizaţie:
Prenume şi Nume
Semnătura:

1

___________________
___________________
___________________
___________________

Se va completa numărul de ordine al partenerului in cadrul parteneriatului.

Atașat
1
Partener n
Da Nu
Da

Nu

Da

Nu

Formular 2

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 ……….., declar pe propria răspundere că:
1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri
publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii
cererii de finanţare. În situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după
transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire
partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional ……..
2. <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 în stare de faliment/lichidare conform Legii
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 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.
3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte
prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor,

promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă,
tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi
legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;
4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului,
eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat
legislaţia privind achiziţiile publice.
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.
Partener n:
Data:
Funcţia ocupată în organizaţie:
Prenume şi Nume
Semnătura:

___________________
___________________
___________________
___________________

Formular 3

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI

În calitate de reprezentant legal/împuternicit al ____________________________ <denumire
partener>, subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu ____________
seria _______ nr. _____________, eliberat(ă) de _______________________________ la data
de ___________________________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în
conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

1. Proiectul cu titlul______________________________________________ şi activităţile
acestuia ce vizează persoanele care fac parte din grupul ţintă nu au primit nici o altă
finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare.
2. Am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Partener n:
Data:
Funcţia ocupată în organizaţie:
Prenume şi Nume
Semnătura:

___________________
___________________
___________________
___________________

Formular 4

DECLARAŢIE
privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate
în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE şi FC 2014-2020
A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE
Cod de identificare
Denumire
Domiciliul fiscal
Judeţ
Ap.

Localitate
Cod poștal

Fax

Strada
Sector

Telefon

E-mail

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATIUNII
Titlul proiectului
Numele programului
Axa prioritară
Domeniul major de intervenție
Data depunerii operatiunii
C. ................................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată
(numele şi statutul juridic al beneficiarului)
mai sus, la ........................................................, în conformitate cu prevederile
(numele autorităţii de management/organismului intermediar)
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că
mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA
aplicabil:
a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015,
cu modificările şi completările ulterioare;
b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.

D. .............................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată
(numele şi statutul juridic al beneficiarului)
mai sus, la ..........................................................., în conformitate cu prevederile
(numele autorităţii de management/organismului intermediar)
Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai
jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă
conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
Nr.
crt.

Achiziția

Scopul achiziţiei/ activitatii prevăzute
în cadrul operatiunii*1)

┌────────────────────┐
│
Numele şi prenumele*): │
└────────────────────┘
Funcţia:

┌────────────────────┐
┌──────────────┐
│
│
│ Semnătura │
└────────────────────┘
└──────────────┘

──────────
*) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să
reprezinte solicitantul.
*1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.
──────────

