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17.03.2021 

    ANUNȚ REZULTAT FINAL SELECŢIE PARTENERI 

în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Intervenției 11 Acțiuni 

interculturale și sociale pentru integrare socială finanțat de Grupul Local de Acțiune 

Freidorf prin POCU 2014-2020 

 

 

    DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA a organizat 

procedura de selectie a partenerilor privati în vederea depunerii unei cereri de finanțare în 

cadrul Intervenției 11 Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială finanțat de 

Grupul Local de Acțiune Freidorf prin POCU 2014-2020,  în conformitate cu: 

 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, 

 OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergență 

 H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență 

 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, îmbucățirea imaginii publice și realizarea de studii de referință” 

 

Anunțul de selecție a fost publicat pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului    

Timișoara- http://www.socialtm.ro/ și prin intermediul cotidianului national JURNALUL din data 

 de 23.02.2021, cuprinzând următoarele informații:  

 

 Obiectivul specific al apelului de proiecte 

 Obiectivul general al proiectului 

 Scopul cererii  de finanţare 

 Principalele activităţi  ale proiectului 

 Activităţile în care va/vor fi implicat/implicaţi partenerul/partenerii  

 Valoarea proiectului 

 Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor, și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit  

    pentru fiecare criteriu) 

 Condițiile de eligibilitate pentru parteneri conform cu Ghidul Solicitantului - CONDIȚII 

 SPECIFICE Intervenția 11 Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială finanțat de Grupul 

Local de Acțiune Freidorf prin POCU 2014-2020 

 Dosarul de participare 

 Evaluarea candidaților 
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 Depunerea documentelor 

 Rezultatul procedurii 

 Soluţionarea contestaţiilor 

 Calendarul procedurii de selecție 

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 

 

Până la termenul stabilit a fost depus un singur dosar: ASOCIAȚIA ”LUPTĂ, ZÂMBEȘTE SI  

TRĂIEȘTE TIMIȘ” 
 

În urma verificării documentațiilor depuse a fost întocmită de către comisia de evaluare Anexa 5 –  

Grila de evaluare etapa de calificare a candidaţilor, conform căreia a fost admisă o candidatură:  

ASOCIAȚIA ”LUPTĂ, ZÂMBEȘTE SI  TRĂIEȘTE TIMIȘ” 

 

În urma desfășurării Procesului de evaluare, a fost întocmită de către comisia de evaluare  Anexa 6 

 - Grila de evaluare și selecţie a ofertanților, conform căreia punctajul obținut de ofertantul  

ASOCIAȚIA ”LUPTĂ, ZÂMBEȘTE SI  TRĂIEȘTE TIMIȘ” este: 95 puncte. 

 

Ofertantul selectat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru încheierea 

 unui parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare în cadrul Programului  

          Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axei Prioritare 5 Dezvoltare locală plasată sub  

responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub  

responsabilitatea comunității;  Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate(roma și non-roma) din orașe/municipii cu 

peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de 

măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, în cadrul Intervenției 11 Acțiuni 

interculturale și sociale pentru integrare socială finanțat de Grupul Local de Acțiune Freidorf, conform 

Raportului procedurii de  selecţie din data de 11.03.2021, este ASOCIAȚIA ”LUPTĂ, ZÂMBEȘTE SI  

TRĂIEȘTE  TIMIȘ” care a obţinut punctajul de 95 puncte, şi îndeplineşte condiţiile solicitate de solicitant. 

 

 

  

 


