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ANUNȚ DE SELECȚIE A  MAXIM 2(DOI) PARTENERI PRIVAȚI  DE TIP ORGANIZAȚII 
NEGUVERNAMENTALE, NON-PROFIT ÎNFIINȚATE CA PERSOANE JURIDICE ÎN ROMÂNIA 

PENTRU UN PROIECT CE VA FI DEPUS ÎN CADRUL PROGRAMULUI “DEZVOLTARE 
LOCALĂ, REDUCEREA SĂRĂCIEI ȘI CREȘTEREA INCLUZIUNII ROMILOR” FINANȚAT 

PRIN GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021 

În perioada decembrie 2015-aprilie 2017, Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara și Municipiul 
Oslo – Norvegia, pe baza unui Acord de Parteneriat au implementat în cadrul Programului de Combatere a 
Sărăciei în România(RO25-6) proiectul pilot „Consolidarea educaţiei și dezvoltarea competenţelor de muncă 
și formare” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. 

Fondul Roman de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul 
"Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locală), finanțat prin 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat pe 6 decembrie 2018, apelul restrâns de propuneri de 
proiecte "Reducerea sărăciei". 

Apelul oferă suport pentru inițierea unor măsuri de reducere a sărăciei și excluziunii sociale implementate la 
nivel național și/sau local, măsuri care vizează dezvoltarea rezultatelor proiectelor finanțate anterior prin 
Programul RO25 "Combaterea sărăciei", finanțat din Granturile Norvegiene 2009-2014. 

În concordanță cu prevederile Acordului de Program, eligibilitatea aplicanților este restricționată la PP care au 
implementat proiecte finanțate din Programul de combatere a sărăciei RO25 și partenerii orașului Oslo. În 
consecință unul din solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel restrâns de propuneri de proiecte este Direcția de 
Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 
 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - în calitate de promotor de 
proiect(PP) - anunță organizarea unei proceduri de selecție a  maxim 2(doi) parteneri privați de tip organizații 
neguvernamentale, non-porfit înființate ca persoane jurdice în România pentru încheierea unui Acord de 
Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului 
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, aria de program nr. 10 “Dezvoltare 
locală și reducerea sărăciei”,apelul nr. 3 “Reducerea sărăciei”, Apel restrâns de propuneri de proiecte finanțat 
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. 
 
Proiectul promovat de PP va propune în mod obligatoriu măsuri care vizează dezvoltarea rezultatelor 
proiectului finanțat anterior prin Programul RO25„Combaterea Sărăciei”, finanțat din Granturile Norvegiene 
2009-2014. 
 
Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu: 
PROCEDURĂ DE SELECȚIE A PARTENERILOR în cadrul proiectelor finanțate prin granturile 
SEE și Norvegiene 2014-2021 (anexa 10). 
Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul/partenerii pentru a fi selectați în vederea 
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect precum și Criteriile de 
eligibilitate sunt specificate în: 
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 - Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile 
SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 3: Reducerea  saraciei, Apel restrâns de propuneri de proiecte; 
- Ghidul aplicantului, Apelul nr. 3: Reducerea  saraciei, Apel restrâns de propuneri de proiecte; 
- Cerere de finanțare, Apelul nr. 3: Reducerea  saraciei, Apel restrâns de propuneri de proiecte. 
publicate pe pagina web a Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), respectiv, la adresa http://frds.ro/. 

Notă: Neîndeplinirea acestor cerințe și a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi. 
 
Obiectivul general al programului este de a contribui activ la întărirea coeziunii economice şi sociale la 
nivel naţional şi local, în România, și la întărirea relațiilor bilaterale cu statele donatoare. 
Obiectivul specific al apelului de proiecte: implementarea unor măsuri de reducere a sărăciei și 
excluziunii sociale dezvoltate la nivel național și/sau local, măsuri care vizează dezvoltarea rezultatelor  
proiectelor finanțate anterior prin Programul RO25 „Combaterea Sărăciei”, finanțat din Granturile Norvegiene 
2009-2014. 
Obiectivul general al proiectului: Întărirea coeziunii economice şi sociale în municipiul Timișoara 
 prin dezvoltarea de servicii integrate destinate grupurilor vulnerabile. 
Scopul cererii de finanțare: Obținerea finanțării nerambursabile în vederea implementării proiectului la 
nivel municipiului Timișoara. 

 
Principale activități ale proiectului: 

Activitatea 1: managementul proiectului; 
Activitatea 2: comunicare și promovare; 
Activitatea 3: achizitie clădiri, dotare, amenajare, înființarea a 2 centre comunitare; 
Activitatea 4: obtinere autorizatii, avize ,licente, metodologii selectie gr tinta, proceduri; 
Activitatea 5: selectie grup tinta; 
Activitatea 6: servicii de sprijin pentru copii și familiile lor; 
Activitatea 7: acordarea unor stimulente pentru creșterea motivaţiei și mobilizării beneficiarilor finali de a 

participa la activităţile proiectului; 
Activitatea 8: campanii de promovare a educației pentru sănătate în comunități defavorizate; 
Activitatea 9: activități educative de tip școala după scoală si scoală de vara; 
Activitatea 10: activități extra-curriculare și de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri; 

   Activitatea 11: furnizarea de servicii complementare procesului educațional: informare, consiliere și 
orientare școlară; 

   Activitatea 12: servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală;  
   Activitatea 13: campanii de informare și educare pentru creșterea nivelului de conștientizare privind nevoia 

de educație, inclusiv măsuri care vizează desegregarea școlară, educația interculturală, 
acceptarea diversității, incluziunea socială, antidiscriminarea, medierea conflictelor; 

   Activitatea 14: formare profesională beneficiari si furnizarea de servicii de orientare și consiliere în carieră, 
informare și consiliere profesională, mediere  pe piața muncii;  

   Activitatea 15: alte măsuri de reducerea a excluziunii - activități de integrare prin cultura pentru persoane 
aflate în de risc excluziune 

   Activitatea 16: activități pentru creșterea participării membrilor grupurilor defavorizate la viața comunității 
   Activitatea 17: cursuri de formare a personalului și voluntarilor care furnizează servicii grupurilor 

defavorizate, crearea de rețele de sprijin (inclusiv supervizare); 
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   Activitatea 18: dezvoltare unor metodologii și instrumente de lucru, precum și dezvoltarea unui sistem de 
monitorizare și evaluare a serviciilor sociale la nivel comunitar; 

   Activitatea 19: activități de schimb de experiență și transfer de bune practici pentru profesioniștii entităților 
din România și Norvegia. 

 
Detaliile privind activitățile cadru și acțiunile aferente acestora, care vor face obiectul proiectului dezvoltat 
în parteneriat se găsesc in: 

- Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile 
SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 3: Reducerea  saraciei, Apel restrâns de propuneri de proiecte; 
- Ghidul aplicantului, Apelul nr. 3: Reducerea  saraciei, Apel restrâns de propuneri de proiecte; 

  
Activitățile în care va/vor fi implicat/implicați partenerul/partenerii: 
Activitățile prevăzute în cadrul proiectului în care partenerii se vor implica în funcție de specificul 
fiecăruia: 
a) Activitatea 5: selecție grup țintă; 
b) Activitatea 6: servicii de sprijin pentru copii și familiile lor; 
c) Activitatea 7: acordarea unor stimulente pentru creșterea motivaţiei și mobilizării beneficiarilor finali 

de a participa la activităţile proiectului; 
d) Activitatea 8: campanii de promovare a educației pentru sănătate în comunități defavorizate; 
e) Activitatea 9: activități educative de tip școala după scoală si scoală de vara; 
f) Activitatea 10: activități extra-curriculare și de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri; 
g) Activitatea 11: furnizarea de servicii complementare procesului educațional: informare, consiliere și 

orientare școlară; 
h) Activitatea 12: servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală;  
i) Activitatea 13: campanii de informare și educare pentru creșterea nivelului de conștientizare privind 

nevoia de educație, inclusiv măsuri care vizează desegregarea școlară, educația interculturală, acceptarea 
diversității, incluziunea socială, antidiscriminarea, medierea conflictelor; 

j) Activitatea 14: formare profesională beneficiari si furnizarea de servicii de orientare și consiliere în 
carieră, informare și consiliere profesională, mediere  pe piața muncii;  

k) Activitatea 15: alte măsuri de reducerea a excluziunii - activități de integrare prin cultura pentru 
persoane aflate în de risc excluziune 

l) Activitatea 16: activități pentru creșterea participării membrilor grupurilor defavorizate la viața 
comunității 

m) Activitatea 17: cursuri de formare a personalului și voluntarilor care furnizează servicii grupurilor 
defavorizate, crearea de rețele de sprijin (inclusiv supervizare); 

n) Activitatea 18: dezvoltare unor metodologii și instrumente de lucru, precum și dezvoltarea unui sistem 
de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale la nivel comunitar; 

 
  Valoarea proiectului  
  Valoarea minimă a sumei care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de 500.000 Euro,   
iar cea maximă este de 5.000.000 Euro. 
Bugetul estimativ al proiectului este de aproximativ 4.000.000 euro (se va definitiva ulterior valoarea 
cererii de finanțare cu partenerii din proiect în funcție de activitățile vizate). 
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Depunerea dosarului de participare 
 
Candidații vor depune la registratura DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI 
TIMIȘOARA documentația solicitată, într-un singur exemplar (conform anexei 10), începând cu data 
publicării prezentului anunț, până la data de 12.03.2019 ora 16.00. 
Documentele aferente dosarului vor fi prezentate într-un plic/ pachet sigilat, iar pe plic/ pachet vor fi 
menţionate următoarele informaţii: 
 
Numele partenerului………. 
Granturile Norvegiene 2014-2021 
Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" 
Apelul: “Reducerea sărăciei” 
 
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 ștampilă). 
Dosarele transmise prin fax sau e-mail, precum şi cele care au fost depuse la altă adresă decât cea menţionată 
sau după termenul limită anunţat vor fi respinse. 
 
Evaluarea candidaților 
 
Conţinutul dosarului de participare și selectarea partenerilor se va face conform procedurii de selecție a 
partenerilor privați în cadrul proiectului finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021(Anexa 10). 
 
Candidații declarați admiși în etapa de verificare formală vor trece în etapa de evaluare de conținut. Dosarele 
vor fi punctate de la 1 la 100 de puncte  conform ”Procedurii de selecție a partenerilor în cadrul 
proiectelor finanțate prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021-anexa 9”. 
Se va întocmi, în ordine descrescătoare a punctajului, lista cu candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau 
mai mare de 65 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin de 65 de puncte. Din 
lista de candidați care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte pot fi selectați parteneri care 
întrunesc cel mai mare punctaj. Nu se vor selecta mai mulți candidați pentru același tip de activitate. 
 
Soluționarea contestațiilor 
În situaţia î n  care, ca urmare a desfăşurării procesului de selecţie, participanţii nu sunt mulţumiri de 
rezultatul comunicat de Comisia de evaluare, aceştia pot formula contestaţii(conform calendarului procedurii 
de selecție), în termen de 1 zi lucrătoare de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare şi 
selecţie. 
 Contestaţiile depuse vor fi soluţionate cu celeritate, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data 
înregistrării. 
Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul instituţiei în termen de maxim 
1 zi lucrătoare de la data soluţionării acestora. 
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Calendarul procedurii de selecție: 
 

Nr. crt. Activitatea Data limită 

1 Publicarea anunțului de selecție 26.02.2019 

2 Depunerea dosarelor 26.02 -12.03.2019 ora 16.00 

3 Evaluarea dosarelor  13.03.2019 ora 14.00 

4 Afișare  candidați selectați 13.03.2019 ora 16.00 

5 Depunere contestații 14.03.2019 ora 16.00 
6 Soluționare contestații 15.03.2019 ora 14.00 

7 Afișare rezultat final 15.03.2019 ora 16.00 

8 Anunțarea partenerilor selectați 15.03.2019  

 
Informații suplimentare 
Informații suplimentare privind procedura de selecție pot fi obținute, de luni până vineri, în intervalul 9:00-
15:00, la tel: Tel: 0356/416050, Fax: 0356/416049, e-mail: dastimisoara@gmail.com  sau e-mail: 
s.strategiiprograme@gmail.com, persoana de contact: Sara Tătaru. 
 
Anexe: 

Anexa 10. Procedură de selecție a  maxim 2(doi) partenerilor privați în cadrul proiectului finanțat prin 
granturile   SEE și norvegiene 2014-2021 

 
 

                                                               
                                                                   

 

 

 
 

 


