ROMANIA
JUDETUL TULCEA
UAT COMUNA BAIA
Nr.1211 din 17.02.2020
ANUNT SELECTIE PARTENERI
I.

DATE GENERALE

Primaria comunei Baia, judetul Tulcea, cu sediul in strada 1 Decembrie, nr. 2, cod postal
827005, Comuna Baia, Judetul Tulcea, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru
incheierea unui Parteneriat cu entitati de drept privat, in conformitate cu legislatia nationala
aplicabila si a UE privind achizitiile publice, articolul 8.15 din Regulament, precum si prevederile
cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017, in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul
apelului de propuneri de proiecte nr. 4 " DEZVOLTARE LOCALĂ", lansat in data de 10 septembrie
2019, in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor”
finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014‐2021.
Obiectivul general al apelului este de a oferi suport pentru implementarea unor măsuri de
dezvoltare locală, la nivel local, județean, micro sau macro‐regional, care să contribuie la creșterea
accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție a
acestor grupuri cu privire la calitatea acestora. Solicitantii eligibili sunt entitatile publice si
organizatiile neguvernamentale (ONG).
În accepțiunea programului Dezvoltare locală, termenul de servicii sociale este folosit în
sens larg și include măsuri de prevenire şi combatere a sărăciei şi a riscului de excluziune socială
adresate grupurilor vulnerabile, măsuri dezvoltate în următoarele domenii:
‐ asistență socială,
‐ educație,
‐ sănătate,
‐ ocupare,
‐ locuire.
Proiectele vor include masuri de sprijin pentru combaterea si prevenirea abandonului
colar/parasirii timpurii a scolii, precum activitati de identificare si monitorizare a copiilor si
tinerilor in situatii de risc, sprijin educational pentru stimularea participarii sau reintegrarii
scolare (mediere scolara, consiliere si orientare vocationala, activitati de alfabetizare, " scoala
dupa scoala", "a doua sansa" s.a.), servicii sociale, sprijin material s.a. De asemenea, in
vederea implementarii de masuri de sprijin pentru copiii si tinerii cu CES si/sau dizabilitati, sunt
sustinute activitati de facilitare a identificarii si remedierii dificultatilor de invatare si
psihocomportamentale, de ingrijire, asistenta si abilitare/reabilitare, servicii educationale,
educativ‐complementare, sociale si de socializare, desfasurate in forme de invatamant de
masa, in contexte atipice (la domiciliu, in spitale etc.) sau in forme de invatamant special ori in
relatie cu acestea. Alte activitati vor viza dezvoltarea resurselor umane din unitatile de
invatamant si din sfera serviciilor sociale pe teme legate de educatia incluziva, imbunatatirea
infrastructurii educationale si sociale, campanii de informare s.a.
Prezentul apel de propuneri de proiecte se încadrează în aria de program nr. 10 „Dezvoltare
locală și reducerea sărăciei”. Se așteaptă ca proiectele finanțate în cadrul apelului „Dezvoltare locală” să

contribuie la realizarea următoarelor rezultate: Creșterea utilizării serviciilor sociale de către grupurile
defavorizate pentru un numar de 5000 de persoane, 5 modele de intervenție aplicate în lucrul cu
grupurile vulnerabile.
În total, suma alocată acestui apel este de 10.090.640 Euro, provenită din Granturile Norvegiene
2014‐2021 (85%) și cofinanțare publică (15%). Valoarea minimă a sumei care poate fi solicitată pentru
implementarea unui proiect este de 500.000 Euro, iar cea maximă este de 2.500.000 Euro.
Data maximă recomandată pentru finalizarea implementării proiectelor finanțate din program este
31 octombrie 2023, iar durata recomandată a unui proiect este cuprinsă între 18 luni și 36 de luni.
Titlul proiectului ce urmeaza a fi depus este: „Masuri integrate de dezvoltare locala”.

II.

ACTIVITATI PREVIZIONATE IN CADRUL PROIECTULUI

A0 Managementul proiectului
A.1. Activități specifice domeniului educație
 Măsuri și servicii de educație preșcolară destinată copiilor, respectiv servicii de educație
parentală destinată părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali ai acestora;
 Dezvoltarea unor metode inovative de intervenție și promovarea unor modele de bune practici,
inclusiv prin folosirea tehnologiei informației și a comunicării tehnici în lucrul cu copii,
adolescenți și tineri, care tratează problemele specifice vârstei (cum ar fi fenomenul violenței,
hărțuirii în mediul școlar, discriminarea, lipsa educației sexuale adecvate, dependențe – inclusiv
dependența de telefon/ tabletă/ gadget‐uri prin acțiuni care să promoveze activități în aer liber,
activități în grup, respectul față de natură, lipsa abilităților de viață independentă, cetățenie
digitală etc.);
A2 Activități specifice domeniului ocupare
 Dezvoltarea de servicii (inclusiv prin abordări inovative) care să‐i pregătească pe tineri /
reprezentanții altor grupuri vulnerabile să acceseze piața muncii (consiliere psihologică și
vocațională, mediere în vederea ocupării, job‐coaching, angajare asistată, traininguri în soft‐
skills etc.);
 Măsuri de promovare și sprijinire a activităților de antreprenoriat în aria de intervenție a
proiectului prin formare antreprenorială, acordarea de asistență în identificarea și accesarea
potențialelor surse de finanțare, alte activități anterioare înființării întreprinderii, cu excepția
activităților care pot fi asociate ajutorului de stat și ajutorului de minimis care sunt neeligibile.
A3 Activități specifice domeniului servicii socio‐medicale
 Servicii de îngrijire socio‐medicale (sociale, medicale și conexe) adresate persoanelor vârstnice
A4 Campanii de informare și conștientizare pe teme relevante (de exemplu: antidiscriminarea,
reintegrarea socială și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, promovarea cetățeniei active etc.).
A5 Măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu grupurile
vulnerabile în vederea profesionalizării și motivării acestora (cum ar fi dezvoltare de instrumente de
lucru, instruire pe teme relevante, dezvoltarea de rețele de profesioniști, schimburi de experiență etc.);

III.

Criterii de eligibilitate

Criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii
parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare sunt specificate in Ghidul Aplicantului –
APELUL NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ”.
In cadrul prezentei proceduri de selectie de parteneri sunt eligibile entitati cu personalitate juridica,
private, dupa cum urmeaza:
a) din România: entități publice, asociații ale autorităților locale (inclusiv asociații de
dezvoltare intercomunitară), grupuri de acțiune locală (GAL) și organizații
neguvernamentale non‐profit înființate ca persoane juridice în România;
b) din Norvegia: orice entitate publica sau privata, cu caracter comercial sau ne‐
comercial, precum si organizatii neguvernamentale infiintate ca persoane juridice in
Norvegia
Prezenta procedura de selectie de partener nu se aplica partenerilor din Norvegia.
Persoanele juridice aflate in una din urmatoarele situatii nu au dreptul sa detina calitatea de
parteneri in proiect:
‐ sunt în faliment, sunt intrate în administrarea unei autorităţi judiciare sau în curs de
lichidare, şi‐au suspendat activităţile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte
sau sunt într‐o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în
legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;
‐ sunt vinovate de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care OP le poate
justifica;
‐ nu şi‐au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la plata
taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din ţara
în care sunt înregistraţi;
‐ au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea întro
organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare,
fără să existe dovezi că s‐au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens;
‐ au fost declarate a fi într‐o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind
procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor;
‐ sunt subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect
implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile, indiferent de momentul la care OP
constată acest lucru;
‐ sunt vinovate de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate de OP
sau nu reuşesc să furnizeze informaţiile solicitate de acesta, indiferent de momentul la
care survine această situație.
Pentru a indeplini criteriul eligibilitatii, organizatiile interesate de acest parteneriat vor depune
completate, semnate si stampilate, urmatoarele documente:
In original:
1.
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1 la Ghidul apelului);

2.
3.
4.

Experienta relevanta a partenerului national in domeniul proiectului (Anexa 8a la CF);
Declaratie privind eligibilitatea partenerului din Romania (Anexa 10 la CF);
Curriculum Vitae al responsabilului de proiect (format Europass), semnate pe fiecare
pagina si datate;

In copie conform cu originalul:
1. Documente legale referitoare la forma de organizare juridica a partenerilor
Pentru organizatie neguvernamentala:
‐ Certificatul de inregistrare fiscala;
‐ Incheierea privind inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, ramasa definitiva sau
Certificat de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
2. Rezultatul exericitiului financiar pentru anii 2016, 2017, 2018 ‐ bilant contabil si contul de profit
si pierderi, vizate si inregistrate de organul competent;

Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana (in cazul documentelor emise in
alta limba, acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana) si vor fi depuse in forma
precizata si in termenul stabilit prin prezentul anunt, asumate de reprezentantul legal (semnatura si
stampila), dupa caz.
NOTA: Orice candidatura care nu respecta aceste cerinte si Formatul anexelor propuse va fi automat
respinsa.
Cei care au indeplinit criteriile de calificare vor trece in etapa de evaluare, etapa in care se va folosi Grila
– Criterii de selectie. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarati admisi
candidatii care intrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 75 de puncte. Vor fi declarati respinsi
candidatii care intrunesc mai putin de 75 de puncte. Va fi selectat un singur partener, avand punctajul
cel mai mare. Departajarea candidatilor cu punctaje egale se va face in functie de capacitatea in resursa
umana cea mai mare.
In vederea implementarii proiectului se va selecta un singur partener privat din Romania.

IV.

CRITERII DE SELECTIE

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si aprobate in functie de criteriile de mai Jos:
CRITERII DE SELECTIE
1.

Capacitate operationala

Punctaj
maxim
40 puncte

Numarul de persoane cu experienta specifica in tipul de activitate
asumat (CV‐uri depuse la dosar) propu i pentru activitatile proiectului.
1 persoana – 5 puncte
2‐3 persoane – 10 puncte

20

mai mult de 3 persoane – 20 puncte

2.

Evaluarea calitativa a experientei din CV
nivel scazut (experienta pana la 1 an) ‐ 5 puncte
nivel mediu (experienta cuprinsa intre 1 si 3 ani) ‐ 10 puncte
nivel inalt (experienta mai mare de 3 ani) ‐ 20 puncte
Capacitatea profesionala

20
20 puncte

Dovada experientei de cel putin 6 luni in domeniul activitatilor de lucru
cu copii si/sau tineri
2.1 Intre 6 luni si 1 an ‐ 5 puncte
20
Intre 1 an si 3 ani ‐ 10 puncte
Mai mult de 3 ani ‐ 20 puncte

3.1

Experienta partenerului in proiecte finantate din fonduri
nerambursabile
Numarul de proiecte cu fonduri nerambursabile implementate / in curs
de
implementare
2.2
Niciun proiect – 0 puncte
Intre 1 si 5 proiecte – 5 puncte
Mai mult de 5 proiecte – 10 puncte
Capacitate financiara – suma veniturilor totale din ultimii 3 ani
(2016, 2017, 2018)
3
Pana la 500.000 lei – 5 puncte
Intre 500.000 lei si 1.000.000 lei – 10 puncte
Mai mult de 1.000.000 lei – 20 puncte
4
Contributia partenerului la activitatile proiectului
1 activitate‐ 0 puncte
2 activitati‐ 5 puncte
Mai mult de 2 activitati‐ 10 puncte

30 puncte

10

20

10 puncte
10

Depunerea documentelor
Organizatiile interesate de acest parteneriat vor depune documentele solicitate, in plic sigilat
pe care se va specifica: "In atentia Primariei Comuna Baia, Judetul Tulcea. Pentru selectia
de parteneri in cadrul apelului de propuneri de proiecte "DEZVOLTARE LOCALĂ ".
Plicul se va depune la sediul Primariei comuna Baia, din strada 1 Decembrie, nr. 2, cod postal
827005, Comuna Baia, Judetul Tulcea, pana la data 20.02.2020, ora 12:00.
Persoana de contact: Cojocariu Carmen‐Angelica, Tel: (+40) 240564138
e‐mail: primariabaia@yahoo.com

Transmiterea eventualelor contestatii se poate face in maxim 1 zi dupa publicarea anuntului
privind rezultatele selectiei. Solutionarea contestatiilor se va efectua in termen de 1 zi.
Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in prezentarea
partenerului local.
Rezultatul procedurii de selectie va fi publicat pe site‐ul oficial al Primariei Comunei Baia –
www.primarie‐comuna‐baia.ro.

