ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
2014-2020 (POCU)
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, anunță organizarea unei
proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în
vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul programului
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritara 5 Dezvoltare loclaă plasată sub
responsabilitatea cominității, În acest mod, proiectele care urmează să fie finanțate în cadrul
Obiectivul tematic 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune social din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu
peste 20000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin
implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextual meanismului DLRC . Procedura
de selecție se desfășoară în conformitate cu prevederile:
 OUG nr. 40/2016, cu modificările și completările ulterioare,
 HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2014-2020,
 Documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020”,
 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru apelul „Acțiuni interculturale și sociale
pentru integrare socială, îmbunătirea imaginii publice și realizarea de studii de
referință”,https://galfreidorf.ro/relansare-interventia-11-actiuni-interculturale-sisociale/
 Procedura de selecție a partenerilor în cadrul proiectelor implementate prin
Programului Operaționala Capital Uman 2014-2020.
Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în
vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect,
precum și Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Orientări privind accesarea finanțărilor
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 actualizat și în Ghidul
Solicitantului - Condiții Specifice - GAL Freidorf - Intervenția 11 Acțiuni interculturale și
sociale pentru integrare socială, îmbunătirea imaginii publice și realizarea de studii de
referință”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Grupului local de Acține Freidorf
(https://galfreidorf.ro/ )
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerințe și a criteriilor de eligibilitate determină
respingerea oricărei candidaturi.
Obiectivul specific al apelului de proiecte: Facilitarea accesului la servicii de sănătate
și servicii sociale și colaborarea comunității marginalizate cu comunitatea majoritară în vederea
desegregării populației și a îmbunătățirii imaginii publice

Obiectivul general al proiectului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie, marginalizare socială și prevenirea fenomenului de excluziune socială, a discriminării
și desegregării pentru locuitorii din teritoriul delimitat de Strategia de Dezvoltare Locala (SDL)
Freidorf (romă și non-romă) prin funizarea de servicii integrate pentru un număr minim de 511
persoane din care minim 100 romi. Obiectivul general se va reliza prin: (1) dezvoltarea unui
serviciu de asistență comunitară pentru 161 persoane din care minim 45 romi; (2) derularea de
activități de promovare a interculturalitatii, organizarea de evenimente cultural sportive pentru
un număr de minim de 350 persoane din care minim 55 de etnie roma; (3) realizarea de acțiuni
pentru îmbunătățirea imaginii publice a personelor din categorii vulnerabile precum si
realizarea de studii de referinta/analiza diagnostic.
Scopul cererii de finanțare: Implementarea de activități care să contribuie la reducerea
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, marginalizare socială pentru
locuitorii din teritoriul delimitat de Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) Freidorf prin:
dezvoltarea unui centru de asistență comunitară și furizarea de servicii sociale de tip asitență
socială comunitară; dereularea de activități de promovare a interculturalitatii, organizarea de
evenimente cultural sportive și îmbunătățirea imaginii publice a presoanelor vunerabile;
realizarea de studii de referinți/analiză diagnostic privind populația aflată în risc de săscie și
excluziune social
Grupul țintă al proiectului conform secțiunii 1.6 din Ghidul solicitantului: minim
511 persoane din care minim 100 romi care îndeplinesc cumulative următoarele criterii:
- au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare
Locală aprobată. Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta
grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de
sărăcie sau excluziune socială (declarație pe propria răspundere).
- sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C
de mai jos).






Principale activități ale proiectului:
Activități eligibile:
Managementul proiectului
Activitate transversala aferenta decontării cheltuielilor indirecte pe baza de rata
forfetara
Informare și publicitate
Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale de asistență comunitară pentru
persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune social din zona urbană Freidorf.
Se are în vedere furnizarea în principal a următoarelor servicii cu caracter social:
selecția și recrutarea grupului țintă care va beneficia de servicii sociale – (minim
161 persoane din care minim 45 romi), consiliere socială și informare, organizare
și implicare în activități comunitare și asistență și suport pentru familie, suport
pentru realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor, orientare

vocațională, acordare de alimente, ajutoare materiale, integrarea socială și
participare, asistență medicală, consiliere psihosocială și suport emoțional,
suport pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă, reintegrare familială
și comunitară
 Combaterea discriminării si desegregării prin selectarea și recrutarea grupului
țintă care va beneficia de servicii integrate pentru un număr de minim de 350
persoane din care minim 55 de etnie roma, derularea de activități de promovare
a interculturalității, cultural-artistice și întâlniri ale comunității marginalizate
împreună cu comunitatea majoritară; Organizarea de evenimente culturalsportive, care au ca efect îmbunătățirea imaginii publice a comunității
marginalizate.
 Realizarea de acțiuni pentru îmbunătățirea imaginii publice a personelor din
categorii vulnerabile precum si realizarea de studii de referinta/analiza diagnostic
Detaliile privind activitățile cadru și acțiunile aferente acestora, care vor face obiectul
proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc in Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice - GAL Freidorf - Intervenția 11 Acțiuni interculturale
și sociale pentru integrare socială, îmbunătirea imaginii publice și realizarea de studii de
referință” (https://galfreidorf.ro/relansare-interventia-11-actiuni-interculturale-si-sociale/ )
Activitățile în care va fi implicat partenerul:
Conform Fișei partenerului elaborată de candidați (anexa 2) care va detalia valoarea
adăugată a parteneriatului detaliind experiența specific în activități relevante pentru pentru
activitățile proiectului.
Referitor la activitățile prevăzute în cadrul proiectului partenerii se vor implica în aceste
activități în funcție de specificul fiecăruia astfel:
 Activitate transversala aferenta decontării cheltuielilor indirecte pe baza de rata
forfetara
 Combaterea discriminării si desegregării prin selectarea și recrutarea grupului
țintă care va beneficia de servicii integrate pentru un număr de minim de 350
persoane din care minim 55 de etnie roma, derularea de activități de promovare
a interculturalității, cultural-artistice și întâlniri ale comunității marginalizate
împreună cu comunitatea majoritară; Organizarea de evenimente culturalsportive, care au ca efect îmbunătățirea imaginii publice a comunității
marginalizate.

Valoarea proiectului
Valoarea maximă a proiectului nu poate depăși echivalentul în lei a maximum 330.000
euro, calculat la cursul info euro:1 EURO = 4,7271 RON aferent lunii septembrie. Detaliile
privind Cofinanțarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului - Intervenția 11
Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială, îmbunătirea imaginii publice și
realizarea de studii de referință” – GAL Freidrof
Bugetul estimativ al proiectului este de aproximativ 330.000 Euro (se va definitiva
ulterior valoarea cererii de finanțare cu partenerii din proiect în funcție de activitățile vizate).

Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul
stabilit pentru fiecare criteriu)
Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidații le
vor depune la sediul DAS Timișoara :
 Scrisoare de intenție (Anexa 1)
 Fișa partenerului (Anexa 2)
 Declarație eligibilitate (Anexa 3)
 Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4)
Cele 4 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fișei partenerului
să fie integral completate.
În Scrisoare de intenție și în Fișa partenerului candidații vor menționa cel puțin un tip
de acțiune relevantă pe care o va organiza și derula în cadrul unei activități din cadrul
proiectului pentru care se solicit partener si pentru care dispun de resursele materiale și umane
necesare și vor furniza o scurtă descriere a tipurilor de acțiuni propuse în cadrul acestei
activități cu prezentarea aspectelor considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate
și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat: plus valoare adusă proiectului (cf
Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice - Intervenția 11 Acțiuni interculturale și sociale pentru
integrare socială, îmbunătirea imaginii publice și realizarea de studii de referință – GAL
Freidorf)
Candidații vor prezenta și documente prin care sa facă dovada veridicității celor
declarate pe proprie răspundere in Scrisoarea de intenție și Fișa partenerului, după cum
urmează:
 Statutul organizației / actul constitutiv / certificat constatator prin care se face dovada
ca are în obiectul de activitate/statut activitatea/activitățile de natura celor care sunt necesare
implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește sa fie partener ;
 Demonstrează prin documente justificative desfășurarea, de la data infiintarii pana la
data lansarii prezentului apel a minim 6 luni de activitate in domeniul proiectului propus spre
finantare
 Ultimele 4 situații financiar-contabile/după caz ultimele situații finanicare existente de
la data înființării (balanță, bilanț contabil) din care să rezulte veniturile pentru a proba că are
capacitatea financiară de realizare a activităților din proiect. Aceste documente se prezintă în
copie, semnate, ștampilate și certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal
 Minim CV-ul în format Europass al persoanei propuse ca si coordonator și a
documentelor justificative din care să reiasă experiența profesională, precum și calificările
acestuia (în format pdf, semnate „Conform cu originalul”), evaluatorii putând evalua experiența
profesională relevantă a coordonatorului și a altor experți propuși precum și calificările
(studiile) acestuia/acestora.
 Lista resurselor materiale deținute de candidat și propuse pentru utilizare în cadrul
proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea
activităților proiectului).

 Autorizații și/sau acreditări care atestă expertiza relevantă pentru activitățile selectate
conform legislației în domeniu dacă este cazul, valabile la data depunerii documentației
Aceste documente se prezintă în original/copie conform cu originalul
Candidații vor depune la secretariatul DAS Timișoara, documentația solicitată,
începând cu data publicării prezentului anunț, până la data de 10.03.2021, orele 16.
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma
precizata și în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătura și stampila), după
caz.
Pe baza documentației depuse de candidații, Comisia de selectare a ofertelor de
parteneriat va verifica calificarea candidaților conform Grilei de verificare .
Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă
prin POCU
Pentru depunerea unei cereri de finanţare solicitantul poate avea parteneri naţionali
-Partenerii naţionali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (nu sunt
eligibile persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și alte
entități similare fără personalitate juridică) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul
proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului
pentru care au rol de parteneri;
-Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale
privind eligibilitatea solicitanţilor menționate în Ghidul Oroentări Gebrale POCU secșiune
4.1.1;
-Partenerii naţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate
relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de
exemplu: formare profesională, informare și consiliere profesională, programe de tipul „a doua
șansă”, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/universitară,
economie socială, etc).
-Partenerii naţionali sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea
cofinanțării proprii aferente bugetului gestionat de fiecare partener in cadrul proiectului, in
functie de tipul categoriei de entitate din care face parte.

Condiție de eligibilitate pentru parteneri conform cu Ghidul Solicitantului - CONDIȚII
SPECIFICE -Intervenția 11 – Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială,
îmbunătirea imaginii publice și realizarea de studii de referință – GAL Freidorf

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte partenerii eligibili sunt
administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:
- Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
- Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței
Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare;
- Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990
privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Entitățile care au calitatea de Parteneri trebuie să fie implicate în cel puțin una dintre
activitățile/acțiunile sprijinte în cadrul apelului (pag 9 -11 Ghidul solicitantului Intervenția 11
Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială, îmbunătirea imaginii publice și
realizarea de studii de referință”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Grupului local de
Acține Freidorf)
Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe va fi automat respinsă.
Evaluarea candidaților
Candidații declarați admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi
Grila de evaluare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor declarați admiși
candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare 65 de puncte. Vor fi declarați respinși
candidații care întrunesc mai puțin de 65 de puncte.
Depunerea documentelor
Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate, în
plic închis cu mențiunea: "Pentru selecția de partener Intervenția 11 - Acțiuni interculturale și
sociale pentru integrare socială, îmbucățirea imaginii publice și realizarea de studii de
referință - GAL Freidorf, POCU 2014 – 2020" la secretariatul DAS Timișoara, Timișoara str.
I.Plavoșin nr.21
Rezultatul procedurii
Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul DAS Timișoara printr-un anunț
(în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care
va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informații privind candidații/ofertanții
participanți la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar
partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în Fișa partenerului.
Soluționarea contestațiilor
Ofertanții care nu au fost selectați de către DAS Timișoara ca parteneri în vederea
aplicării cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul Anunțului de selecție pot
depune, în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării listei pe site-ul DAS Timișoara,
contestații care se soluționează de comisia de contestații în termen de 1 zile lucrătoare de la
data expirării termenului de depunere a contestațiilor.
Informații suplimentare
Informații suplimentare privind procedura de selecție pot fi obținute la tel: 0356416050,
fax: 0356416049; e-mail: dastimisoara@gmail.com, persoana de contact: Codruța Darida
Calendarul procedurii de selecție:
Depunere documente
23.02.2021– 10.03.2021 ora 16
Evaluarea documentației
11.03.2021- 15.03.2021 ora 16
Anunț candidați admiși
15.03.2021 până la ora 16
Depunere contestații
16.03.2021 până la ora 16
Soluționare contestații
17.03.2021 până la ora 16
Afișare rezultat final
17.03.2021 până la ora 16

Anexe:
Anexa 1- model Scrisoare de intenție*
Anexa 2- model Fișă partener*
Anexa 3 - declaraţie de eligibilitate
Anexa 4 -declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări
Anexa 5 - grila de evaluare etapa de calificare a candidaților
Anexa 6 - grila de evaluare și selectare a ofertanților
Notă
*
Un partener nu poate încheia mai mult de cinci parteneriate în cadrul unui apel de
proiecte

Anexa 5

GRILADE EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR
Criteriu de evaluare
DA NU
•
Conformitatea documentelor
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin
prezentul anunț de selecție
Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul DAS
Timișoara
Documentele date ca model sunt integral și corect completate
•
Capacitatea candidatului de a furniza servicii
corespunzător activităților proiectului
Are minim 6 luni experiență în dreularea de activtiăți relevante pentru
tema 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 capacitate financiară și operațională de realizare a activităților din
proiect

Notă
Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare
a fost bifată rubrica ”DA”

Anexa 6

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

3.1

GRILA DE EVALUARE ȘI SELECTARE A OFERTANȚILOR
Criterii de selecție
Punctaj
maxim
1.Capacitate operațională și financiară
50 puncte
Resurse Umane
30
Numărul de persoane cu experiență în tipul de activitate
asumat (dovedit prin CV) propuși pentru activitățile proiectului
(doar experți cu studii superioare).
15
•
1 persoană 5 puncte
•
2 persoane 10 puncte
•
Mai mult de 2 persoane 15 puncte
Evaluarea calitativă a experienței din CV
•
Nivel scăzut (experiență de până la 6 luni) – 5
puncte
•
Nivel mediu (experiență cuprinsă între 6 luni și 1
15
an) – 10 puncte
•
Nivel înalt (experiență mai mare de 1 an) - 15
puncte
Situația financiară pe ultimii 4 ani (după caz pe ultimii
20
ani de la inființare)
•
Până la 5.000 euro - 5 puncte
•
Între 5.000 și 10.000 euro - 10 puncte
•
Peste 10.000 euro - 20 puncte
2. Capacitate profesională
30 puncte
Demonstrează desfășurarea de la data înființării până la
15
data lansării acestui apel, de activități în cel puțin o activitate
relevantă a prezentului apel
Dovada experienței de cel puțin 6 luni în domeniul
activităților proiectului
•
Între 6 luni și 1 an - 5 puncte
•
Între 1 an și 2 ani - 10 puncte
15
•
Mai mult de 2 ani - 15 puncte
3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului
20 puncte
Numărul acțiuni din cadrul activității principale în care
partenerul dorește să se implice
•
1 tip de acțiuni - 5 puncte
20
•
2 tipuri de acțiuni - 10 puncte
•
Mai mult de 2 tipuri de acțiuni - 20 puncte
TOTAL
100 puncte

Notă
Prin activitățile principale se înțeleg acele activități care ai drept rezultat nemijlocit
obținerea unor output-uri specificate prin Ghidul Solicitantului.

