
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI 
ÎN CADRUL PROGRAMULUI  “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 
 

APELUL NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ” 
 
 

        ASOCIAȚIA NOUL VAL, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor 
privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii 
cererii de finanțare aferente proiectului ”INTERACTIV Partnership - Learning from Each 
Other” în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 
romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 4 ”Dezvoltare 
Locală”. 
în conformitate cu prevederile: 

* O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 362/2009; 

* 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; 

* OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020;  

* OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-
2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 
 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în 
vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul 
proiect, precum și Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Aplicantului – 
capitolul 4 – Selecția Partenerilor,  precum și în capitolul 2 - Eligibilitate, al Anexei II – 
Manual operațional, Aria de program 10, a Acordului de Program publicate pe pagina 
Fondului Român de Dezvoltare Socială, respectiv: www.frds.ro. 
 
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerințe și a criteriilor de eligibilitate determină respingerea 
oricărei candidaturi.  
 
1. Obiectivul general al programului 
 
Obiectivul general al Programului este de a contribui activ la întărirea coeziunii 
economice și sociale la nivel național și local, în România, și la întărirea relațiilor 
bilaterale cu statele donatoare. În acest sens, OP facilitează și încurajează stabilirea de 
parteneriate pentru schimb de experiență și de bune practici între entități din România și 
statele donatoare, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.  



Apelul de propuneri de proiecte „Dezvoltare locală” se încadrează în aria de program 
nr. 10 „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei”. 

2. Obiectivul general al Apelului de propuneri de proiecte ”Dezvoltare locală” 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. 

2. Obiectivul general al proiectului 
Creștere a gradului de utilizare a serviciilor publice de asistență socială de către grupurile 
dezavantajate din comunitățile locale din județul Constanța. 
 
3. Scopul cererii de finanțare:           
Obținerea finanțării nerambursabile în vederea înființării de servicii sociale adaptate 
grupului țintă în scopul prevenirii excluziunii sociale a acestora. 
 
4. Principalele activități ale proiectului sunt: 
 
Activitatea I : Campanie de informare și conștientizare a grupului țintă și a comunităților 
locale privind activitățile, scopul și rezultatele proiectului 
Activitatea II: Selectarea grupului țintă  
Activitatea III: Consiliere și sprijin psihologic pentru persoane cu dizabilitati - integrare 
comunitate 
Activitatea IV: Formare profesională în domeniul IT 
Activitatea V: Activități de terapie ocupațională (pictură, desen, grafică, muzica, IT) 
Activitatea VI: Accesibilizare acces în instituții publice și comunitate (școli, bibliotecă, 
cămin cultural, poliție, evidența populației) 
Activitatea VII: Platformă online RO-NO cu schimburi de experiență, exemple de bune 
practici si E-commerce produse handmade ale persoanelor cu dizabilitati (RO-NO) 

 
Detaliile privind activitățile cadru și acțiunile aferente acestora, care vor face obiectul 
proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc în GHIDUL APLICANTULUI– secțiunea 2.3. -  
Exemple de activități eligibile.    
 
5. Activitățile în care va fi implicat partenerul: 
 
Referitor la activitatile prevazute in cadrul proiectului parteneriul se va implica în aceste 
activitati  astfel: 
Activitatea I : Campanie de informare și conștientizare a grupului țintă și a comunităților 
locale privind activitățile, scopul și rezultatele proiectului 
Activitatea II: Selectarea grupului țintă  
Activitatea VI: Accesibilizare acces în instituții publice și comunitate (școli, bibliotecă, 
cămin cultural, poliție, evidența populației) 



Activitatea VII: Platformă online RO-NO cu schimburi de experiență, exemple de bune 
practici si E-commerce produse handmade ale persoanelor cu dizabilitati (RO-NO) 

 
6. Valoarea proiectului 
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși echivalentul în lei a maxim 
2.500.000 euro, calculat la cursul de schimb INFOREURO pentru luna septembrie 2019, 
respectiv 1 Euro=4,7271 Lei. 
 
7. Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv 

punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte) 
Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidații le 
vor depune la sediul Asociației Noul Val: 

* Scrisoarea de intenție (Anexa 1) 
În Scrisoarea de intenție candidații vor menționa cel puțin o activitate cadru a proiectului 
pentru care dispun de resursele materiale și umane necesare și vor furniza o scurtă 
descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu prezentarea aspectelor 
considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și 
a contribuției în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.   
Candidații vor prezenta și documente prin care să facă dovada veridicității celor declarate 
pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenție, după cum urmează: 
a. Statutul organizației/actul constitutiv prin care se face dovada că 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 

b. Situațiile financiar - contabile (balanță, bilanț contabil) pe ultimii 2 ani din care să 
rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a 
activităților din proiect. 

Documentele specificate la pct. a) si b) se prezintă în copie, semnate, ștampilate și 
certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal. 
  
c. Declarație pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) 

prin care își asumă să depună toate diligențele pentru a asigura resursele financiare și 
umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului și susținerea 
cofinanțării; 

d. Declaratie pe propria raspundere din  care sa reiasa îndeplinirea obligațiilor de plată a 
impozitelor și taxelor locale, precum si obligatiile de plata la bugetul general 
consolidat; 

e.  Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului. 
 
Documentele specificate la pct. c)- g) se prezintă în original. Orice candidatură care 
nu respectă aceste cerințe va fi automat respinsă. 
 
Candidații vor depune documentele la Sediul Asociație Noul Val din Constanța, Strada 
General Manu nr.1, începând de la data publicării prezentului anunț, până la data de 
02.11. 2019, ora 1400. 
 



Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma 
precizată și în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătură și 
ștampilă), după caz. 
Pe baza documentației depuse de candidați, Comisia de selectare a ofertelor de 
parteneriat va verifica calificarea candidaților conform Anexei 2. 
 
Evaluarea candidatilor: 
Candidatii declarati admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila 
de evaluare (Anexa 3). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi 
declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de 
puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin 65 de puncte. 
 
8. Depunerea documentelor 
Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate, în plic 
închis cu mențiunea: "Pentru selecția de partener în cadrul Programului  “Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021, apelul nr. 4 ”Dezvoltare locală”. 
 
9. Rezultatul procedurii 
Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul Asociației Noul Val printr-un anunț 
(în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea 
dosarelor), care va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informații privind 
candidații/ofertanții participanți la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de 
fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact 
furnizate de aplicanți. 
 
10. Soluționarea contestațiilor 
Ofertanții care nu au fost selectați ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanțare 
pentru proiectul care face obiectul Anunțului de selecție pot depune, în termen de 1 zi 
lucrătoare de la data publicării listei pe site-ul agentiei, contestații care se soluționează 
de comisia de contestații în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a contestațiilor. 
 
11. Informatii suplimentare 
Informații suplimentare privind procedura de selecție pot fi obținute direct de la sediul 
Asociației Noul Val sau la email: asociatianoulval@yahoo.ro  sau  
telefon 0760664558. 
 
Anexe: 
Anexa 1 - model Scrisoare de intenție  
Anexa 2 - Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanților  
Anexa 3- Grila evaluare si selectare a ofertantilor 
  
 

 

mailto:asociatianoulval@yahoo.ro
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=ajips+constanta


Anexa 1 
 

SCRISOARE DE INTENȚIE 
Pentru participarea ca partner în cadrul unui proiect finanțat prin Programul “Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE 

și Norvegiene 2014-2021, apelul nr. 4 ”Dezvoltare locală”,ce urmează a fi depus de 
către Asociația Noul Val 

 
În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități 
de drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanțare în cadrul 
Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul nr. 4 ”Dezvoltare locală”, 
……………………………………….. își exprimă intenția de a participa ca partener în cadrul 
proiectului ”INTERACTIV Partnership - Learning from Each Other”. 
 
Precizăm că 
............................................................................................... se 
încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru în cadrul Programului 
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul nr. 4 ”Dezvoltare locală”. 
În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție: 
.............................................................................................................
.............. 
 
De asemenea organizația/firma noastră dispune de personal specializat și de resurse 
materiale pentru implementarea activităților proiectului propus. 
 
Declar pe propria răspundere că: 

A. Nu suntem subiect al unor fraude cu fonduri europene 
B. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, 

contribuțiilor sociale și nu avem datorii fiscale; 
 
Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația/firma noastră să 
devină partener în cadrul unui proiect cu tema și activitățile menționate. 
 
Numele și prenumele reprezentantului legal    
Data:  
Semnătura: 
Ștampila: 



Anexa 2 
 

  
GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR 

 
 
 

Criteriu de calificare DA NU 
I. Conformitatea documentelor   

Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin 
prezentul anunț de selecție 

  

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul 
Asociatiei Noul Val 

  

Documentele date ca model sunt integral si corect completate   
II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii 

corespunzător activităților proiectului 
  

Are in 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 capacitatea finaciară și operațională de realizare a activităților 
din proiect 

  

III. Conduita candidatului   
Nu este subiect al unor fraude cu fonduri europene   
Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, 
contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale* 

  

 
Notă 
Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a 
fost bifată rubrica “DA” 
 



Anexa 3 
 

GRILA DE EVALUARE SI SELECTIE A CANDIDAȚILOR 
 

 

Nr.crt. Criterii de evaluare 
Punctaj 
maxim 

1 

Numărul de activități în care candidatul are experiența 
relevantă și dorește să se implice 
1 activitate – 10 puncte 
2 activități – 20 puncte 
Minim 3 activități – 30 puncte 

30 puncte 

2 

Numărul de experți cheie cu experiență în tipul de activitate 
dovedit prin CV propuși pentru activitățile proiectului 
Minim 2 experți – 10 puncte 
3 experți – 15 puncte 
Mai mult de 3 experți – 20 puncte 

20 puncte 

3 

Evaluarea calitativă a experienței din CV 
Experții propuși au experiență dovedită în oricare dintre 
activitățile proiectului de 1-3 ani – 10 puncte 
Experții propuși au experiență dovedită în oricare dintre 
activitățile proiectului de 3-5 ani – 20 puncte 
Experții propuși au experiență dovedită în oricare dintre 
activitățile proiectului de 5-10 ani – 30 puncte 
Experții propuși au experiență în activități de consiliere și 
lucru cu grupurile țintă ale proiectului – 40 puncte 

40 puncte 

4 
Candidatul este implicat/are experienta in domeniul 
asistentei sociale  

10 puncte 

 TOTAL 
100 
puncte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


