
ANUNT SELECTIE PARTENERI

in conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2A09 cu modificirile 9i completdrile ulterioare, aprobati
cu modificiri prin Legea nr.362/2009 si ale Normelor metodologir:e de aplicare a O.U.G. 64l2OO9

aprobate prin H.G. nr. 2t812012 pentru aprobarea Normelor metolodologice de aplicare a

prevederilor O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiard a instrumentelor structurale ;i
utilizarea acestora pentru obiectivul convergen!5 9i in conformitate cu Normele metodologice de

aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea

financiarS a fondurilor europene pentru perioada de programare 20L4-2020, UAT Comuna Gepiu,
jud. Bihor, cu sediulin Gepiu nr. anun!5 organlzarea unei proceduri de seleclie pentru incheierea
unui Acord de Parteneriat cu entitdti publice,sau de drept privat, in vederea depunerii unei cereri
de finanlare in cadrul Programului Operalional Capital Uman 2OL4-202O (POCU), Axa Prioritard
4: lncluziunea sociold gi combaterea sdrdciei in comunitd;ile marginalizate rome, Obiectivul
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combatereo sdrdciei si o oricdrei discrimindri,
Prioritatea de investilii 9iiz lntegrareo socia-economicd o comunitdlilor morginalizote, cum ar fi
romii, Obiectivul specific 4.L: Reducerea numdrului de persoane aflote in risc de sdrdcie 5i
excluziune sociold din comunitdlile margincrlizate in core existd populolie aporlindnd minoritdlii
rome (ocele comunitdli in care populafia aparlindnd minoritdtii rome reprezintd minim .L0% din

totalul populatiei la nivelul comunitdfii), prin implementarea de mdsuri integrate.

Cerinlele generale pe care trebuie sb le indeplineascd partenerul pentru a fi selectat in'vederea
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanlare mai sus menlionati sunt

specificate in Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului- Condilii Generale si Condilii Specifice.

Activi!5!ile care vor face obiectul proiectuJui dezvoltat in parteneriat se vor desfipura pe o
perioadd de trei ani.

ActivitSlile eligibile, care vor fi derulate in cadrul proiectului, sunt cele menlionate in Ghidul

Solicitantului - Condifii specifice, c6t gi activitSlile orizontale: managementul proiectului, achizilii
publice gi mdsuri specifice pentru inforrnare si publicitate pentru proiect (ghidul de finanlare se

poate descdrca de pe site-ul ), dupd cum urmeazS:

1. Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate (non-CLLD) care sd evidenlieze c'el pufin

urmdtoarele aspecte: nevoile locale, potenlialul de dezvoltare, inclusiv al mediului de afaceri local,
profile de resurse umane 5i competenfe, cererea locold/ proximd de pe piala forfei de muncd,

identificorea de solulii viabile care sd urmdreascd incluziunea sociald a comunitdfilor vulnerabile,
precum si implementarea plonurilor de sctiune subsecvente.

2. Acfiuni de facilitare si mediere pentru identificarea gi consolidarea de parteneriate pentru

rezolvo rea problemelor comunitdifi printr-o abordore pa rticipativd.



3. Sprijin pentru cre$tereo occesului gi porticipdrii la educolia timpurie/ invdfdmdnt primor gi

secundor ;i reducerea pdrdsirii timpurii o ;colii prin acordoreo unor pachete integrate (ex. costuri

de transport gi masd, materiale educafionale, accesul lo servicii medicale gi sociole, mdsuri de

prevenfie, mdsuri de acompaniere, adaptate: nevoilor;i specificuluicomunitd,tii etc).

4. Spriiin pentru accesul gi/ sau menfineren pe piala muncii, precum ;i pentru participarea la

progrome de ucenicie si stagii a persoonelctr din cadrul comunitdlilor marginolizate, inclusiv prin

mdsuri de acompaniere gi alte tipuri de intervenfii identificate ca fiind necesare.

5. Suslinereo antreprenoriqtului in codrul comunitdlii, inclusiv a ocupdrii pe cont-prctpriu, in

vedereo credrii de noi locuri de muncd, prin ocordoreo de micro-granturi, precum gi o serviciilor de

consiliere/ consultanld formore profesianold antreprenoriald 5i olte forme de sprijin (mentorat)
atdt in faza de infiinlore a afacerii, cdt: 5i post-infiin.tore. Sprijinirea ocupdrii persoanelor

aparlindnd grupurilor vulnerabile in cadrul intreprinderilor sociole de inserlie.

6. Furnizorea de servicii integrate pentru copii, tineri, odulfi/ pdrin;i etc (ex. mdsuri octive de

ocupare, formare profesionald, de inserfie sacio-profesionold, servicii sociale/ medicole, consiliere
psihologicd etc) prin intermediul CMAI (Centru Multi-funcfional de Asistenld tntegrotd)/ punctelor

unice de occes la servicii/ on-stop shop sou/ 5i prin implicarea specialiptilor de lo nivelul relelri
teritoriale a SPO (Serviciul Public de Ocupare) sau o celor de lo nivelul serviciilor publice de

asistenfd sociald.

7. Sprijinirea dezvoltdrii/furnizdrii de servicii sociale/ furnizarea de servicii in cadrul centrelor
co m u n ito re i nteg rate medico-socio le.

B. Camponii de informare gi congtientizare/ acliuni specifice in domeniul combaterii discrimindrii,
precum gi pentru implicareo octivd/ volunloriotul membrilor comunitdtii in Solutionoreo
problemelor cu care se confruntd comunitatea.

Profilul partenerilor

Av6nd in vedere activit5lile pe care urmeazi'sd le desfSgoare in cadrul proiectului, partenerii pot fi
autoritS!i publice, ONG-uri, companii private, agenIii, institutii de invdlSm6nt etc. cu expertizd

relevantd pentru acliunile selectate.

Activitdtile in care vor fi implicali partenerii selecta!i sunt activitdtile ce vor fi derulate in cadrul
proiectului, descrise anterior, conform Ghidului Solicitantului- Condilii Specifice.



Procesul de seleclie a partenerilor are labazp respectarea principiilor de legalitate, transparen[5,
impar!ialitate, nediscriminare, tratament egal, propor!ionalitate, eficien!a utilizSrii fondurilor,
asumarea rdspunderii gi confidentialitate.

Criterii pentru selectarea organizaliilor partenere (Ghidul Solicitantului - Condilii Generale,
Progra m u I Operaliona I e Ca pita I U ma n 2Ot4-2O2Olz

1. Potenlialul partener trebuie si respecte regulile generale privind eligibilitatea (Ghidul
General- POCU).

' Potenlialul partener NU trebuie si se afle in niciuna din urmdtoarele situalii, (rconform

prevederilor Ghidului General POCU):

F se aflS in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciarS, are ?ncheiate concordate, gi-a suspendat activitatea in ultimii 2 ani dinaintea
depunerii cererii de finan!are sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situa!ii sau se

afld in situatii similare ?n urma unei proceduri de aceeagi naturd prevdzute de legisla!ia sau de
reglementdrile nationale;

solicitantului au fost condamnali printr-o hoti16re cu valoare de res judicota pentru un delict
legat de conduita profesionalS;

solicitantului au comis in conduita profesionalS gregeli grave, demonstrate in instan[a, pe care
autoritatea contractantd le poate justifica;,

intr-una din situalia in care obligaliile de plati nete depdsesc 1./12 din totalul obligajiilor
datorate in ultimele 12luni, in cazul certif icatului de atestare fiscalS emis de Agen!ia Na!ionalS
de Administrare FiscalS;

solicitantului au fost condamnali printr-o hotd16re cu valoare de res judicato pentru fraudS,
corup!ie, participare la o organizalie criminalS sau la orice alte activitSli ilegale in detrimentul
intereselor financiare ale ComunitS!ilor;

care asigurd conducerea partenerului ie aflS in situalia de conflict de interese sau

incompatibilitate, aga cum este definit in legislalia nalionala si comunitard in vigoare;

responsabil sau nu a furnizat aceste informalii;

de finantare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat sb semneze
contractul de finantare.



2. Partenerii na!ionali sunt organizatii cu personalitate juridicd din Rom6nia (exclusiv Persoane

Fizice, intreprinderi individuale sau echivElent) ce desfdgoard activitSli relevante in cadrul
proiectului gi au in obiectul de activitate al instituliei pe care o reprezintd si activitatea/ activitbtile

din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de

activitate nu este aplicabild sindicatelor, patronatelor gi asocia!iilor profesionale.

3. Partenerii transnalionali sunt organizatii cu personalitate juridicd din statele menrbre ale

Uniunii Europene exclusiv Rom6nia (exclusiv echivalentul Persoanelor Fizice Autorizate sau alte
entitili similare - angajali pe cont propriu, intreprinderi individuale etc.), legal constituite in !ara
de origine, care desfSgoard activitSli relevarrte in cadrul proiectului 9i au in obiectul de activitate 9i

activitatea/ activitS!ile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea

referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilS sindicatelor gi patronatelor din statele
membre ale UE.

l

4. Partenerii nalionali gi transnalionali trebuie sd fie implicali cel pulin intr-o activitate
relevantd. Prin activitate relevanti se inlelege acea activitate care contribuie in mod direct la
atingerea indicatorilor (de ex: formare profesionald, informare 9i consiliere profesionald, a doua
gansi, incluziune socialS, mdsuri pentru= ocupare, educalie preuniversitardl universitare,
economie sociali).

5. Partenerii nalionali si transnationali trebuie si contribuie financiar la realizarea proiectului.
Poten!ialul partener trebuie sd se angajeze si suporte partea de cheltuieli eligibile care ii revine
precum gi partea de cheltuieli neeligibile. Fiecare partener va suporta contribulia proprie la

cheltuieli eligibile, proporlional cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente ac!iunilor pe care le va

implementa. Partenerul va suporta t)O% cheltuielile neeligibile rezultate din implementarea
activitS!ilor sale.

6. Potentialul partener trebuie si demonstreze cd are capacitate financiard gi operalionald.
Capacitatea financiari gi opera!ionalS se defi'ne;te ca valoare maximd a asistentei financiare
nerambursabile pe care poate sd o oblini fiecare membru al parteneriatului in funclie de tipul
organizaliei pe care o reprezintS. Capacitatea financiarE gi operalionalS a fiecdruia dintre membrii
parteneriatului va fi evaluatS av6nd in vedere informaliile privind experienla in domeniul
proiectelor, (Cifra de afaceri/venituri totale), in raport cu resursele puse la dispozilie sau resursele
necesare pentru implementarea proiectului. .

6.1 Capacitatea operationali a partenerului - reprezintd ani de experien!5 minimi in domeniul
proiectelor pentru care se solicitd finanlare/ proiecte similare implementate anterior.

Potenlialul partener are experienld in implementarea a cel pulin 1 proiect cu finantare
nerambursabili gi/ sau are experienld de cel putin 6 luniin domenriul activititilor proiectului.
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Institufii publice Nu se evalueazd cifra de afaceri

ONG cu vechime mai mare

delan
Valoarea asisten!ei financiare nerambursabile solicitate = maxim

suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 gi n-3) c;onform

situaliilor financiar-contabile (balan!5, bilan! contabil) SAU maxim

30%x din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale
SRL cu vechime mai mare de

1an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim
suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-

I, n-2 gi n-3) 5 conform situaliilor financiar - contabile (balantr5,

bilant contabil) SAU maxim 30%* din valoarea asistentei financiare
nerambursabile totale

ONG cu vechime mai micd

delan
Valoarea asisten!ei financiare nerambursabile solicitate = maxim
20%x din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale

SRL cu vechime mai micd de

1an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim
20%* din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale

6.2 Capacitatea financiard

nerambursabile care poate fi

de tipul organizaliei.

a parteneriatului - se stabilegte ca valoare maximi a finan!5rii
accesatd de fie'care organizafie din cadrul parteneriatului in functie

* Maxim l membru al parteneriatului va beneficia de valoare maximd a finantdrii nermabursabile de 30%
sau2O%o, dupi caz. Pentru ceilalli membriai parteneriatuluise va aplica algoritmulde calcul prin raportare
la cifra de afaceri/venituri totale.

Dosarul de candidaturd al potentialului partener va cuprinde urmdtoarele documente:
a. Anexa l- - Scrisoare de inaintare a documentelor (in original);

b, Anexa 2 - Declaratie pe propria rdspundere a reprezentantului legal al potenlialului partener
pa rtener privind eligibilitatea (in original);

c. Certificat de inregistrare fiscalS (in copie conform cu originalul semnati gi stampilati de
reprezentatul legal);

d. Certificatul de atestare fiscalS emis de;ANAF (in copie conform cu originalul senrnati 5i

stampilatd de reprezentatul legal);

e. Certificat constatator emis de Registrul Comerlului, act constitutiv gi/sau statut/ orice alt act de
infiinlare al organizatiei in care sunt precizate tipurile de activitili desfigurate (in copie conform
cu originalul semnatd gi stampilatb de reprezgntatul legal);

f. Anexa 3 - Figa partenerului, con!in6nd inclusiv activitSlile propuse a fi desfdsurate cJe cdtre
partenerin cadrul proiectuluigi analiza valorii adiugate parteneriatului (in original);
g' Documente din care sE rezulte capacitatea operafionalS a poten]ialului partener (de ex:
recomanddri, contracte, note de certificare etc, in copie conform cu originalul semnatS gi

stampilatd de reprezentatul legal);

h. CV-urile experfilor cheie propugi pentru implementarea activitS!ilor pe care potenlialul
partener intenlioneazd si le desfSgoare in cadrul proiectului. Experlii propugi vor avea urmdtorul
profil: studii superioare absolvite cu diplonrd de licen!5 9i experienli in activitSlile propuse de
aplicant (ln original, semnate gi datate de fiecare expert propus);



i' Anexa 4 - Declara!ie de angajament a potenlialului partener privind asigurarea contributiei
proprii din valoarea cheltuielilor eligibile aferentd activitSlilor pe care le va implementa in proiect
gi eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestora (in original).

Procedura de evaluare a partenerilor :

Evaluarea partenerilor se va face in func!ie de domeniul de competen!5, in ordinea
descrescitoare a punctajului oblinut, conform grilei de maijos.
Partenerii vor fi selectati in ordinea descrescitoare a punctajului obtinut, pdnb la acr:perirea
tuturor activitdtilor ce se preconizeazd a se desfigura de c;tre parteneriin cadrul proiectului.

Poten!ialii parteneri care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate;i care nu demonstreazd
capacitatea operaIionalS 9i financiari vor fi exclugi din procesul de selec!ie. De asemenea, lipsa

unuia din documentele ce trebuie depuse de fiecare potenlial partener conduce automat la

respingerea candidaturii acestuia.

6

Nr.

crt,

Criterii de evaluare Punctaj

maxim
1,. Capacitatea operalionald a aplicantului:

- l proiect cu finan!are nerambursabild finalizat sau aflatin implementare - 1-6

- 2 sau mai multe proiecte cu finanlare nerambursabilS finalizate sau aflate ir
implementare - 2p

9i/sa u

- experien!5 de cel pu!in 6 luni in domeniul activitS!ilor proiectului- 1p

2p

2 Experien!5 in proiecte/activitdli finalizate sau aflate in implementare ir
colaborare cu autoritSli publice locale

2p

3. Experienta aplicantului cu grupuri vulnerabile/rome 1-p

4 Principalele activititi propusex a fi desfigurate de partener in cadrul proiectulu
pentru care a demonstrat ci are experienta necesarS:

- 1 activitate propusS - 1-p

- 2 activitS!i propuse - 2p

- mai mult de 2 activitSli propuse - 3p

3p

5. Numdrul de experli propugi pentru activitSlile proiectuluiin care urmeazd sd sr

implice organizalia (exper[i cu experien!5 in activitS!ile propuse de aplicant
doar experti cu studii superioare)

- 3 experti propugi - 1p

- mai mult de 3 experfi propugi-2 p

2p

TOTAL 1op
* Activitdlile vor fi propuse in concordantd cu capacitotea operolionald si finonciard a organizaliei.



organizaliile interesate vor depune dosarul de candidaturd conlin6nd documentele solicitate.
completate, semnate si gtampilate de reprezentantul legal, in plic sigilat pe care se specific5:
"Pentru selectia de parteneriin vederea depunerii unei cereri de finanlate in cadrul POCU ZOL4-

2020, Axa Prioritard 4, Obiectivul tematic 9, Prioritatea de investilii 9ii, Obiectivul specific 4.1:
Reducerea numdrului de persoone aflate in risc de sdrdcie gi excluziune sociold din comunitdlile
morginalizste in care existd populalie apartindnd minoritdtii rome (ocele comunitd;i in core
populalio aparfindnd minoritdlii rome reprezintd minim 10% din totalul poputa.tiei la nivelul
comunitdfii), prin implementarea de mdsuri integrate.,,.

Plicul sigilat con!in6nd dosarul de canditaturS'se va depune la sediul UAT (primdria) Comunei
Gepiu nr. 80 p6nd la data de 10.03.2016, ora 1G.00.

Persoana de contact: lancu Ramona Corina, e-mail: primaria.gepiu@cjbihor.ro, tel: 0751,1.1,1776
Transmiterea eventualelor solicitdri de clarificiri de cdtre aplican!i se poate face p6nd la data de
02.03.201'6 inclusiv, la adresa de e-mail de, mai sus. Transmiterea rSspunsurilor la clarificirile
solicitate de aplicanti se va efectua in termen de maxim doub zile.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate gi aprobate in baza evaluSrii de cdtre comisia
de evaluare gi seleclie. Rezultatele procedurii de seleclie vor fi publicate pe site-ul UAT (primiriei)
Comuna Gepiu dupi avizarea raportului comisiei de evaluare de cdtre reprezentantul legal al
institutiei in termen de maxim 1-0 zile de la termenul limitd de depunere a dosarelor de
cand idatu r5.

Menliondm c5 selectarea ca poten!ial partener conform acestei proceduri, nu creeazd nicio
obligalie pentru UAT Comuna Gepiu in situafia in care cererea de finanlare depusi nu a fost
selectati pentru finanlare. Toate activitStile desfSgurate in timpul redactdrii cererii de finanlare
nu fac obiectul niciunei pretenfii de naturiiifinanciarS, sau de orice altS naturS, pentru niciuna
dintre pirti.

UAT Comuna Gepiu igi rezervb dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor
selectati (de ex. bilant contabil, cazier fiscal e[c.)inainte deincheierea acordului de parteneriat.

Primarul Comunei
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Nr. înreg.   ……….                                                                                                                                Anexa 1 

 

Scrisoare de înaintare 

Către UAT Comuna Gepiu nr. 80 

 

În urma publicării pe site-ul instuției a anunțului din 24.02.2016 privind organizarea unei 

proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept 

privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în 

comunitățile marginalizate rome, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-

economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.1: Reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate 

în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația 

aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), 

prin implementarea de măsuri integrate, cu termen de depunere 10.03.2016, ora 16.00, .............. 

(denumirea organizației) vă transmite alăturat următoarele documente: 

 

a. Anexa 2 - Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea (în original); 

b. Certificat de înregistrare fiscală (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de 

reprezentatul legal); 

c. Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF (în copie conform cu originalul semnată și 

stampilată de reprezentatul legal); 

d. Certificat constatator emis de Registrul Comerțului, act constitutiv şi/sau statut/ orice alt act de 

înființare al organizației în care sunt precizate tipurile de activități desfăşurate (în copie conform 

cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal); 

e. Anexa 3 -  Fişa partenerului, conținând inclusiv activitățile propuse a fi desfășurate de către 

partener în cadrul proiectului și analiza valorii adăugate parteneriatului (în original); 

f. Documente din care să rezulte capacitatea operațională a potențialului partener (în copie 

conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal); 

g. CV-urile experților cheie propuși pentru implementarea activităților pe care potențialul 

partener intenționează să le desfășoare în cadrul proiectului (în original, semnate și datate de 

fiecare expert propus); 

h. Anexa 4 - Declarație de angajament a potențialului partener privind asigurarea contribuției 

proprii din valoarea cheltuielilor eligibile aferentă activităților pe care le va implementa în proiect 

și eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestora  (în original); 

 

Data 

Denumire organizație 

Reprezentant legal (semnătură și stampilă) 
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Anexa 2 

 

Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea 

 

Subsemnatul/a ..........................  în calitate de reprezentant legal al ................................................ 

CUI/CIF ............................ având sediul social în ................... str. ...... nr. ...................... sect. ......... 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice că organizația/ societatea pe care o reprezint îndeplineşte condițiile 

de eligibilitate (conform prevederilor Ghidului General POCU) în vederea participării în calitate de 

partener la pregătirea unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și 

NU se află în niciuna dintre următoarele situații: 

� 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 finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se 

află în situații similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislația sau de 

reglementările naționale; 

�  reprezentanții săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 

solicitantului au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict 

legat de conduita profesională;   

� reprezentanții 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 situația 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 Națională de 

Administrare Fiscală;   

� reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 

solicitantului au fost condamnați 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 Comunităților;   

� partenerul şi/sau reprezentanții săi legali/structurile de conducere ale acestuia şi persoanele 

care asigură conducerea partenerului se află în situația de conflict de interese sau 

incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitară în vigoare;   

�  se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU 

responsabil sau nu a furnizat aceste informații;   

� partenerul se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor 

de finanțare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze 

contractul de finanțare. 

Data 

Denumire organizație 

Reprezentant legal (semnătură și ștampilă) 
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Anexa 3 

 

FIŞĂ PARTENER 

 

DATE DE IDENTIFICARE   

Denumire organizație   

Adresă poştă electronică   

Cod de înregistrare fiscală   

Anul înființării   

Adresă   

REPREZENTANTUL LEGAL  

Prenume şi Nume   

Funcție   

Număr de telefon   

Număr de fax   

Adresă poştă electronică   

Document de identitate   

Emis de   

La data de   

INFORMAŢII FINANCIARE   

Anul 2013  

Număr mediu de angajați   

Cifra de afaceri/venituri din activități 

fără scop patrimonial  

 

Profitul sau pierderea net(ă) a 

exercițiului financiar / excedent reportat 

pe anul următor (conform bilanț)  

 

Anul 2014  

Număr mediu de angajați   

Cifra de afaceri/venituri din activități 

fără scop patrimonial  

 

Profitul sau pierderea net(ă) a 

exercițiului financiar / excedent reportat 

pe anul următor (conform bilanț)  

 

Anul 2015  

Număr mediu de angajați   

Cifra de afaceri/venituri din activități 

fără scop patrimonial  

 

Profitul sau pierderea net(ă) a 

exercițiului financiar / excedent reportat 

pe anul următor (conform bilanț/ 
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balanță la decembrie 2015)  

PROIECTE IMPLEMENTATE  

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   

Rezultatele parțiale sau finale ale 

proiectului  

 

Activități desfăşurate de aplicant în 

cadrul proiectului  

 

Sursa de finanțare (bugetul de stat, 

local, surse externe nerambursabile, 

surse externe rambursabile, etc)  

 

Numele instituției finanțatoare   

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   

Rezultatele parțiale sau finale ale 

proiectului  

 

Activități desfăşurate de aplicant în 

cadrul proiectului  

 

Sursa de finanțare (bugetul de stat, 

local, surse externe nerambursabile, 

surse externe rambursabile, etc)  

 

Numele instituției finanțatoare   

EXPERIENŢĂ SPECIFICĂ  

Experiența organizației cu grupuri 

vulnerabile/rome  

 

ACTIVITĂŢI PROPUSE  

Principalele activiăți propuse a fi 

desfășurate de organizație în cadrul 

proiectului 
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ANALIZA VALORII ADĂUGATE 

PARTENERIATULUI 

 

Plus valoarea adusă de organizație 

parteneriatului în ceea ce privește 

utilizarea eficientă a fondurilor 

europene 

 

 

 

Data 

Denumire organizație 

Reprezentant legal (semnătura și stampilă) 
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Anexa 4 

 

Declarație de angajament privind contribuția proprie 

 

 

Subsemnatul/a ..........................  în calitate de reprezentant legal al ................................................ 

(denumirea organizației), CUI/CIF ............................ având sediul social în ................... str. ......       

nr. ...................... sect. ......... declar pe propria răspundere că ……………. (denumirea organizației) în 

calitate de potențial partener al UAT Comuna Gepiu în pregătirea/depunerea și implementarea 

unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome, Obiectivul tematic 

9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de 

investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul 

specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități 

în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la 

nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate, se angajează să asigurare 

contribuția proprie din valoarea cheltuielilor eligibile aferentă activităților pe care le va 

implementa în proiect și eventualele cheltuieli neeligibile.  

 

 

Data 

Denumire organizație 

Reprezentant legal (semnătura și stampilă) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


