CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

PROCEDURA DE SELECȚE A UNUI PARTENER PRIVAT
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

I. SCOPUL PROCEDURII
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, denumit în continuare
Solicitant, intenționează să depună cerere de finanțare pentru un proiect în cadrul 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 nonroma) 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; Intervenția 11 - Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială, îmbucățirea imaginii
publice și realizarea de studii de referință - GAL Freidorf
În vederea implementării proiectului mai sus menționat, solicitantul dorește să selecteze un partener,
iar prezenta procedură descrie etapele procesului de selecție a partenerilor din sectorul privat, în
conformitate cu prevederile legislației și reglementărilor aplicabile.
II. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedură este realizată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și este aplicabilă
în cadrul depunerii unui cereri de finanțare în cadrul Intervenției 11 - Acțiuni interculturale și sociale
pentru integrare socială, îmbucățirea imaginii publice și realizarea de studii de referință - GAL
Freidorf
Descrierea proiectului:
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
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 furnizarea de servicii integrate pentru
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un număr minim de 511 persoane din care minim 100 romi. Obiectivul general se va realiza 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 persoanelor din categorii vulnerabile precum si realizarea de studii de referință/analiza diagnostic.
Scopul cererii de finanțare: Implementarea de activități care să contribuie la 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 furnizarea de servicii
sociale de tip asistenta socială comunitară; derularea de activități de promovare a interculturalitatii, organizarea
de evenimente cultural sportive și îmbunătățirea imaginii publice a persoanelor venerabile; realizarea de studii
de referință/analiză diagnostic privind populația aflată în risc de sărăcie 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
cultural-sportive, care au ca efect îmbunătățirea imaginii publice a comunității marginalizate.
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 Realizarea de acțiuni pentru îmbunătățirea imaginii publice a persoanelor din categorii vulnerabile
precum si realizarea de studii de referință/analiza diagnostic
Rezultate așteptate:
 Creșterea gradului de integrare a comunităților marginalizate din teritoriul SDL Freidorf în
cadrul populației Municipiului Timișoara
 1 serviciu social de tip asistenta comunitară dezvoltat pentru populația aflată în risc de sărăcie și
excluziune socială de pe teritoriul delimitat de SDL Freidorf
 furnizarea de servicii integrate pentru un număr minim de 511 persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune sociala din care minim 100 romi de pe teritoriul delimitat prin strategia de dezvoltare a
Grupului Local de Acțiune Freidorf
 Îmbunătățirea imaginii publice a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, inclusiv
romi prin promovarea interculturalității.
 Realizarea unui studiu/analiză diagnostic la nivelul SDL Freidorf
III.









IV.

CADRU LEGISLATIV
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”,
DESCRIEREA PROCEDURII

IV.1. Activitatea de selecție are la bază următoarele principii:
 Transparenţa;
 Nediscriminarea;
 Tratamentul egal;
 Eficiența utilizării fondurilor;
 Legalitate;
 Trasabilitate.
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IV.2. Documente utilizate
 Anunț cu privire la intenția de selectare a partenerului/partenerilor publicat pe site-ul DAS
Timișoara http://www.socialtm.ro/ și prin intermediul canalelor media cu acoperire națională sau
prin internet (anunț în mass-media ) cu cel puțin 10 zile anterior termenului de depunere al
documentației.
 Decizia de stabilire a comisiei de evaluarea privind selecția partenerilor; Decizia de stabilire a
comisiei de soluționare a contestațiilor privind selecția partenerilor;
 Raport selecție parteneri în cadrul Intervenției 11 - Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare
socială, îmbucățirea imaginii publice și realizarea de studii de referință - GAL Freidorf, POCU
2014 – 2020 Axei Prioritare 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,
Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;
 Proces verbal de selectare a partenerilor în cadrul Intervenția 11 - Acțiuni interculturale și sociale
pentru integrare socială, îmbucățirea imaginii publice și realizarea de studii de referință - GAL
Freidorf, POCU 2014 – 2020 Axei Prioritare 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității, Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității;
 Adresa de acceptare a partenerilor;
 Anunț rezultat selecție parteneri în Intervenției 11 - Acțiuni interculturale și sociale pentru
integrare socială, îmbucățirea imaginii publice și realizarea de studii de referință - GAL Freidorf
 Anunț final rezultat parteneri în cadrul Intervenției 11 - Acțiuni interculturale și sociale pentru
integrare socială, îmbucățirea imaginii publice și realizarea de studii de referință - GAL Freidorf
 Alte documente:
- Scrisoare de intenție (anexa 1),
- Fișa partenerului (anexa 2),
- Declarație de eligibilitate (anexa 3),
- Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări (anexa 4),
- Grila de evaluare etapa de calificare a candidaților (anexa5),
- Grila de evaluare și selectare a ofertanților (anexa 6)
IV.3. Conținutul dosarului de participare
 Scrisoare de intenție (anexa 1),
 Fișa partenerului (anexa 2),
 Declarație de eligibilitate (anexa 3),
 Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări (anexa 4),
 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 ;
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 Documente justificative privind desfășurarea, de la data înființării pana la data lansării prezentului apel
a minim 6 luni de activitate in domeniul proiectului propus spre finanțare
 Ultimele 4 situații financiar-contabile/după caz ultimele situații financiare 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
Toate documentele vor purta mențiunea “conform cu originalul” sau după caz semnătura
reprezentantului legal
Comisia de evaluare poate solicita şi alte documente justificative relevante.
V.3. ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE
1. Anunțul de selecție conține următoarele elemente:
a) Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere (adresă, formă,
persoană de contact, tel, e-mail, fax, etc.): conform anunț selecție, informații suplimentare privind
procedura de selecție pot fi obținute la tel: 0356416050, e-mail dastimisoara@gmail.com, persoana
de contact: Codruța Darida , șef serviciu Strategii Programe
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" .
b) Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare:
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
c) 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
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delimitat de Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) Freidorf (romă și non-romă) prin furnizarea de
servicii integrate pentru un număr minim de 511 persoane din care minim 100 romi. Obiectivul
general se va realiza 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 persoanelor din categorii
vulnerabile precum si realizarea de studii de referință/analiza diagnostic.
Scopul cererii de finanțare:
Implementarea de activități care să contribuie la 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 furnizarea de servicii
sociale de tip asistenta socială comunitară; derularea de activități de promovare a interculturalitatii,
organizarea de evenimente cultural sportive și îmbunătățirea imaginii publice a persoanelor
vulnerabile; realizarea de studii de referință/analiză diagnostic privind populația aflată în risc de
sărăcie și excluziune social

d) Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului/activitățile în care va fi implicat
fiecare partenerul:
 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 cultural-sportive, care au ca efect îmbunătățirea imaginii publice a comunității
marginalizate.

e) Criteriile de selecție a partenerului si grila de evaluare: in cadrul anunțului sunt prezentate grila
etapa de calificare a candidaților (anexa 5) si grila de evaluare și selectare a ofertanților (anexa 6) in
care sunt prezentate criteriile si punctajele pentru fiecare criteriu;
f) Forma de prezentare a aplicației de către entitatea interesată să devină partener (documente,
format etc.): Documentele se prezintă în original/copie conform cu originalul. Candidații vor depune
la secretariatul DAS Timișoara, documentația solicitată, începând cu data publicării anunțului de
selecție, până la data limită precizată în anunț.
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.
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2. Publicarea anunțului de selecție
În vederea respectării principiului transparenței, solicitantul va publica pe site-ul propriu un anunț cu
privire la intenția de selectare a unui partener, entitate privată. Anunțul se publică pe site-ul DAS
Timișoara http://www.socialtm.ro/ cu minim 10 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere
a candidaturilor. Anunțul se promovează prin intermediul canalelor media cu acoperire națională.
3. Constituirea comisiei de evaluare - structura și componența
Evaluarea ofertelor sa va realiza de către o comisie numită prin dispoziția conducerii DAS Timișoara
- Comisia de evaluarea privind selecția partenerilor compusă din 3 membrii din care unul este
președinte. În cazul în care se vor înregistra contestații acestea vor fi analizate de o comisie, stabilita
tot de conducerea DAS Timișoara numită Comisie de soluționare a contestațiilor privind selecția
partenerilor – compusă din 3 membrii din care unul este președinte
Membrii comisiei de evaluare și selecție și ai comisiei de contestații, vor completa, semna și depune
la secretariatul comisiei următoarele documente:
a)
b)
c)

Declarație privind inexistența conflictului de interese
Declarație privind inexistența stării de incompatibilitate
Angajament de confidențialitate și imparțialitate

Nu poate fi desemnat membru în comisia de evaluare și selecție sau în comisia de contestații, persoana
care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:
a)
are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre participanții la concursul de selecție;
b)
se află în raporturi directe sau de subordonare ierarhică cu vreunul dintre participanții la
concursul de selecție;
c)
este soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu oricare dintre participanții la
concursul de selecție;
d)
au calitatea de salariați/colaboratori ai partenerului venit la selecție;
e)
persoanele care pot avea vreun interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul
procesului de verificare/evaluare/reevaluare a dosarelor participanților înscriși la selecție.
(2) Situațiile prevăzute la alin. 1 lit. a) – e) se sesizează de către persoana în cauză, de oricare dintre
participanți, de organizatorul selecției, de orice altă persoană interesată în orice moment al organizării
şi desfășurării selecției.
(3) Membrii comisiei de evaluare și selecție sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația
să informeze, în scris, cu celeritate, în termen de maximum 1 (una) zi, persoana care i-a desemnat,
despre apariția oricărei situații prevăzute la alin. 1 lit. a) – e). În aceste cazuri, membrii comisiei de
evaluare şi selecție sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la
participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.
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(4) În cazul constatării existenta uneia dintre situațiile prevăzute la alin. 1 lit. a) – e) actul de numire
a comisiei se modifică în mod corespunzător, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situație cu
o altă persoană.
(5) În cazul în care, oricare dintre situațiile prevăzute la alin. 1 lit. a) – e) este constatată ulterior
desfășurării evaluării se înlocuiește membrul aflat în situație de incompatibilitate sau conflict de
interese și se reia evaluarea.
(6) Nu poate fi desemnată ca membru în comisia de evaluare și selecție sau în comisia de contestații,
persoana care se află în caz de incompatibilitate.
Comisia de evaluare și selecție precum și comisia de contestații funcționează de la data numirii
acesteia până la data de 17.03.2021
Comisia de evaluare și selecție precum și comisia de contestații vor respecta următoarele principii
generale de selecție parteneri:
-transparență;
-nediscriminare;
-tratament egal.

În desfășurarea activității lor, cele două comisii emit documente pe care le redactează și semnează în
diferite faze a procesului de selecție.
(4) În procesul de evaluare și selecție și procesul de soluționare contestații membrii fiecărei comisii
lucrează împreună în situațiile descrise în prezentul regulament cât și atunci când emit documente pe
care le redactează și semnează în diferite faze a procesului de selecție.
(5) Comisia de evaluare și selecție precum și comisia de contestații au în componența lor 3 membri.
Fiecare dosar va fi evaluat/selectat distinct de către comisii.
(6) Comisia de contestații își desfășoară activitatea distinct de comisia de evaluare și selecție.
(7) Deciziile comisiei de contestații sunt opozabile comisiei de evaluare și selecție.
(8) Deciziile comisiei de contestații sunt finale și definitive.

Atribuțiile Comisiei de evaluare sunt:
 asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potențialii parteneri, entități
private;
 analizează conformitatea dosarelor individuale de participare;
 evaluează calitativ conținutul dosarelor individuale de participare;
 întocmește procesul verbal al concursului de selecție a dosarelor individuale de participare;
 comunică participanților rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale.

Comisia de evaluare și selecție participă la deschiderea/desigilarea dosarelor.
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(1) Fiecare dosar va fi evaluat distinct de către comisie.
(2) Punctajul final obținut de fiecare participant va fi publicat pe site-ul instituției.
(3) Pe tot parcursul desfășurării activităților comisiei de evaluare și selecție și comisiei de contestații
membrii comisiilor au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului dosarelor
participanților, precum şi asupra oricăror alte informații prezentate de participanții la selecție.
(4) Membrii comisiei de evaluare și selecție/contestații nu au dreptul de a dezvălui nici unei persoane
neimplicate oficial în organizarea și desfășurarea procesului de selecției de parteneri informații
legate de activitatea de evaluare și selecție, de soluționare a contestațiilor sau alte informații legate
de desfășurarea selecției până la data încetării activității sale, respectiv până la data de cel târziu
17.03.2021

4. Evaluarea aplicațiilor
Evaluarea se va finaliza cu un Proces verbal de selectare a partenerilor în cadrul Intervenției 11 Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială, îmbucățirea imaginii publice și realizarea de
studii de referință finanțat de GAL Freidorf prin POCU 2014-2020 si cu un Raport selecție
parteneri în cadrul Intervenției 11 - Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială,
îmbucățirea imaginii publice și realizarea de studii de referință finanțat de GAL Freidorf prin POCU
2014-2020 datat și semnat de către toți membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele
acesteia, asumat de către reprezentantul legal al entității finanțate din fonduri publice aplicante, care
conține cel puțin următoarele:
4.1. Dosarele primite vor fi analizate î n raport cu anumite criterii specifice urmând două etape:
verificarea formală(administrativă) şi evaluarea de conținut.
Etapa de verificarea formală(administrativă) a etapei de selecție partener, comisia de evaluare
și selecție va evalua dosarul participantului, conform anexei _
(2) Comisia va verifica aspectele faptice cuprinse în Grila de evaluare-etapa de verificarea formală,
va evalua dosarul participantului și va face mențiunea „DA” sau "NU” în caseta corespunzătoare.
(4) Dacă toate rubricile grilei de evaluare a participantului sunt completate cu „DA”, acesta este
declarat admis și dosarul va fi evaluat în conținut.
(5) Dacă unul/mai multe criterii din grila de evaluare nu a fost î ndeplinit/ nu au fost î ndeplinite,
dosarul potenţialului partener este respins (fie ca neconform, fie ca neeligibil) fiind exclus de la
etapele ulterioare ale selecţiei.
(6) Evaluarea de conținut se realizează pe baza criteriilor de selecție a partenerului/partenerilor şi
a grilei de evaluare a capacității financiare, tehnice și a personalului calificat (anexa 6) din prezenta
procedura
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Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 de puncte. 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.
(10) 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.
(11) Pe baza punctajelor acordate comisia de evaluare anunță rezultatele de evaluare a dosarelor
partenerilor şi se vor declara partenerii selectați în echipa de proiect precum și cei respinşi(cei care
nu fac parte din echipa de proiect).
a) Referințe:
 procedura aplicată;
 numărul/ data anunțului și data publicării acestuia;
b) Conținutul raportului:
 Informații generale
 Legislația aplicabilă
 Calendarul procedurii de selecție
 Modul de desfășurare a procedurii de selecție
 Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
 Informații privind toți ofertanții/candidații participanți la procedură;
 Date privind procesul de evaluare a ofertanților/candidaților, conform modalități interne stabilite
pentru selecție;
c) Concluzii:
Comisia de evaluare privind selecția partenerilor în cadrul Intervenției 11 - Acțiuni interculturale și
sociale pentru integrare socială, îmbucățirea imaginii publice și realizarea de studii de referință
finanțat de GAL Freidorf prin POCU 2014-2020, în urma procesului de evaluare va desemna un
ofertant calificat
5. Publicarea rezultatelor procedurii de selecție
Solicitantul publica pe site-ul DAS Timișoara http://www.socialtm.ro/ anunțul cu privire la rezultatul
procedurii de selecție, în termen de maxim 10 zile lucrătoare rezultatul final cu privire la rezultatul
procedurii de selecție si va conține informații cuprinse în anunțul de selecție și informații privind
candidatul admis, participanți la procedură și punctajul obținut de aceștia. Candidatul admis va fi
înstiințat prin Adresa de acceptare a partenerului.
VI.Responsabilități
Atribuțiile Comisiei de evaluare sunt:
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 asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potențialii parteneri, entități
private;
 analizează conformitatea dosarelor individuale de participare;
 evaluează calitativ conținutul dosarelor individuale de participare;
 întocmește procesul verbal al concursului de selecție a dosarelor individuale de participare
 comunică participanților rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale.
Evaluarea dosarelor
 Depunerea dosarelor după termenul limita anunțat, sau lipsa unor elemente din dosar, conduc la
respingerea entității private respective.
 Dosarele se analizează atât din punct de vedere al eligibilității entității private, cat si din punct de
vedere al calității candidaturii
 Pe baza punctajelor acordate de către comisia de evaluare, entitatea privata va fi declarata admisa
sau respinsa, ca partener.
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Anexa 1
SCRISOARE DE INTENȚIE
Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din Programul Operațional Capital Uman
ce urmează a fi depus de către DAS Timișoara în cadrul apelului 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/ )
În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de parteneriat cu entități de privat,
pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului Intervenția 11 Acțiuni interculturale și sociale pentru
integrare socială, îmbunătirea imaginii publice și realizarea de studii de referință,
_____________________________________ (denumirea organizație) își exprimă intenția de a participa ca
partener în cadrul proiectului în activitățile:
___________________
(se vor alege activitățile din cele propuse de DAS Timișoara)
Precizăm
că
_____________________________________________________
(denumirea
organizație) se încadrează în categoriile de parteneri eligibili pentru Intervenția 11 Acțiuni interculturale și
sociale pentru integrare socială, îmbunătirea imaginii publice și realizarea de studii de referință, POCU 20142020, GAL Freidorf.
În cadrul activității ne propunem să aducem următoarea contribuție:
___________________________
De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului,
dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităților unui proiect POCU.
Declar pe proprie răspundere că organizația _____________ îndeplinește toate criteriile de eligibilitate
menționte în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația noastră să devină partener în cadrul
unui proiect cu tema și activitățile menționate.
Numele și prenumele reprezentantului legal
Semnătura ...........................................................
Ștampilă
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Anexa 2
FIȘA PARTENERULUI
Denumire organizație
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare în Registrul
Comerțului
Număr de la Registrul asociațiilor și
Fundațiilor
Anul înființării
Cifra de afaceri/ suma veniturilor totale
(pe ultimii patru ani)
După caz pe perioada de la înființare
Date de contact (adresă, tel., fax, email)
Persona de contact (nume, poziția în
organizație)
Tema de proiect pentru care se aplică Se va trece una din temele/activitățile propuse de către DAS
Timișoara
Descrierea activității organizație Vă rugăm să descrieți dacă în obiectul de activitate al
relevantă pentru acest proiect
organizației se regăsește prestarea de servicii de natura
celor care sunt necesare implementării proiectului, conform
cu tema și activitățile derualte de organizație până în
prezent relevante pentru proiect
Depunerea acreditărilor/autorizațiilor Vă rugăm să precizați pentru ce fel de servicii/activități
aveți acreditare/autorizare dacă este cazul
Activitatea/activitățile din cadrul Vă rugăm să detaliați modalitatea de implicare a
proiectului în care doriți să vă implicația dumneavoastră în activitățile proiectului în eventualitatea
(conform Ghidului)
implementării unui proiect cu tema aleasă de ofertant
Resurse Umane
Se va trece nr. total de angajați, din care personal relevant
pentru implementarea activităților în care ofertantul
dorește să se implice și pe care le-a menționat mai sus
Finanțări anterioare (informații și detalii privind asistența financiară nerambursabilă primită în
ultimii ani, raportată la data depunerii cererii de finanțare din fonduri publice sau alte surse financiare de
către parteneri.
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Pentru fiecare proiect relevant menționați:
Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)
ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării proiectului

Implementat sau în curs de
implementare

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului
Valoarea totală a proiectului
Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe
nerambursabile, surse externe rambursabile)
Numele instituției finanțatoare
Notă
Rubricile vor fi integral completate.Informațiile furnizate se consideră conforme cu realitatea și
asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

Numele și prenumele reprezentantului legal

Data

Semnătura ...........................................................
Ștampilă
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Anexa 3

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;
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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:
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Anexa 4

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:
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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”
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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 an)
15
– 10 puncte
• Nivel înalt (experiență mai mare de 1 an) - 15 puncte
Situația financiară pe ultimii 4 ani (după caz pe ultimii ani
20
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.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

DECLARAȚIE
privind inexistența conflictului de interese
Subsemnatul/a ____, născut la data de ____ în localitatea _______, județul _________ , fiica lui _
_________și al _________, identificat(ă) cu CI/BI seria ______ numărul ________, CNP
_________________, eliberat de SPCLEP ____________, la data de ______, cu termen de valabilitate
până la data de ____________, cu domiciliul în _____________, str. ___________, nr. _______ , bl. _,
sc__ , et.__ , ap. _, Județul ____, în calitate de președinte/membru în cadrul comisiei de selecţie parteneri
din cadrul Intervenției 11 Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială finanțat de Grupul Local
de Acțiune Freidorf prin POCU, declar pe proprie răspundere în deplină cunoștință de cauză și neconstrâns
de nimeni, cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal, privind sancționarea declarațiilor false, că:
f)
Nu am relații cu caracter patrimonial cu niciunul dintre membrii ___________, cu membrii
consiliului director al _____________, cu soțul /soția sau o rudă ori afin până la gradul II inclusiv al celor
menționați mai sus, relații care să poată afecta obiectivitatea și imparțialitatea selecției;
g)
Nu mă aflu în raporturi directe sau de subordonare ierarhică cu vreunul dintre membrii
____________, cu membrii consiliului director al _______________, cu soțul /soția sau o rudă ori afin
până la gradul II inclusiv al celor menționați mai sus, relații care să poată afecta obiectivitatea și
imparțialitatea selecției;
h)
Nu sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv, cu oricare dintre membrii
________________ sau cu membrii consiliului director al _______________;
i)
Nu am calitatea de salariat al ________________;
j)
Nu am vreun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de selecție de
parteneri, din cadrul Intervenției 11 Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială finanțat de
Grupul Local de Acțiune Freidorf prin POCU, organizat de DAS Timișoara.
Subsemnatua, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi mă oblig ca în
situația apariției unei stări de conflict de interese să mă abțin și să nominalizez altă persoană. Înțeleg ca în
cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislației penale privind falsul în declaraţii.
Dau prezenta prezenta declarație în cadrul procedurii de selecție parteneri organizată de DAS Timișoara
pentru depunere proiect în cadrul Intervenției 11 Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială
finanțat de Grupul Local de Acțiune Freidorf prin POCU
Prezenta a fost semnată și datată de subsemnatul/a și menționez că cele declarate sunt conforme cu
realitatea.
Locul și Data

DECLARANT,

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049
Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583
e-mail: dastimisoara@gmail.com

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”
DECLARAȚIE
privind inexistența stării de incompatibilitate

Subsemnatul/a __________________, născut la data de __________ în localitatea ____________, județul
__________, identificat(ă) cu CI/BI seria ___ numărul __________, CNP ________________, eliberat de
SPCLEP __________, la data de _________, cu termen de valabilitate până la data de _________, cu
domiciliul în __________, str. ____________, nr. __ ,bl. __, Scara __, et. _, ap. _, Județul ____, în calitate
de președinte/membru în cadrul comisiei de selecţie parteneri, din cadrul procedurii de selecție parteneri
organizată de DAS Timișoara pentru depunere proiect în cadrul Intervenției 11 Acțiuni interculturale și
sociale pentru integrare socială finanțat de Grupul Local de Acțiune Freidorf prin POCU, declar pe proprie
răspundere în deplină cunoștință de cauză și neconstrâns de nimeni, cunoscând prevederile art. 326 din
Codul Penal, privind sancționarea declarațiilor false, că nu desfășor activități incompatibile cu calitatea de
președinte/membru în Comisa de selecţie parteneri, din cadrul procedurii de selecție parteneri organizată
de DAS Timișoara pentru depunere proiect în cadrul Intervenției 11 Acțiuni interculturale și sociale pentru
integrare socială finanțat de Grupul Local de Acțiune Freidorf prin POCU
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Dau prezenta prezenta declarație în cadrul procedurii de selecție parteneri organizată de DAS
Timișoara pentru depunere proiect în cadrul Intervenției 11 Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare
socială finanțat de Grupul Local de Acțiune Freidorf prin POCU
Prezenta a fost semnată și datată de subsemnatul/a și menționez că cele declarate sunt conforme cu
realitatea.

Locul și Data

DECLARANT,
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