
   

                                                                                                   

 

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE  
Nr. 127874/18.09.2017 
 
 
 

PROCEDURĂ 
SELECŢIE PARTENERI 

Pentru elaborarea, depunerea şi implementarea în cazul aprobării a unui proiect în cadrul 
Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, „Sprijinirea măsurilor 

referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din 
regiunile mai puţin dezvoltate”, 

POCA/125/2/2 (CP1/2017) 
 
 
 
În conformitate cu prevederile: 
• O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020; 
• HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015; 
• O.U.G. Nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă; 
• Ghidului solicitantului - cererea de proiecte IP3/2016 elaborată în cadrul Programului 

Operaţional Capacitate Administrativă. 
• Normele metodologice de aplicare a OUG 64, aprobate prin HG 218/2012. 
 
În contextul lansării cererilor de proiecte pentru accesarea fondurilor europene prin Programului 
Operaţional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020, Obiectivul Specific 2.2: Creşterea 
transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cererea de proiecte 
POCA/125/2/2 (CP1/2017), Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul 
autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Primăria municipiului 
Craiova anunţă organizarea procedurii de selecţie a unui partener interesat pentru încheierea unui 
Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente implementării 
proiectului. 
 
Proiectul va fi implementat în conformitate cu prevederile următoarelor documente: 

• Ghidul solicitantului Cererea de Proiect CP1/2017; 
• Ghidul beneficiarului Programului Operaţional Capacitate Administrativă – versiunea 

decembrie 2016. 
 
SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE 
Prezenta procedură se aplică în cadrul activităţii de selecţie a partenerilor naţionali pentru 
încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării, depunerii şi implementării, în cazul 
aprobării, a unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capacitate Admninistrativă 2014-2020 
(POCA), Obiectivul Specific 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, cererea de proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017), Sprijinirea măsurilor referitoare 
la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin 
dezvoltate. 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 



   

Obiectiv specific: 
Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor  
 
Scopul cererii de finanţare: Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini unităţile 
administrativ-teritoriale – judeţe şi oraşe organizate ca municipii din regiunile mai puţin dezvoltate 
pentru implementarea unor măsuri de prevenire a corupţiei 
 
Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt: 
A1. Management de proiect  
A2. Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de facilitare a punerii în aplicare a cadrului legal 
în domeniul eticii şi integrităţii  
A3. Adoptarea procedurilor operaţionale specifice pentru implementarea măsurilor anticorupţie 
reglementate de legislaţia naţională şi monitorizate de către SNA 
A4. Creşterea gradului de conştientizare publică a fenomenului de corupţie şi campanii de 
educaţie anticorupţie 
A5. Organizarea unui modul de curs de formare a grupului-ţintă în domenii specifice privind 
prevenirea corupţiei  
 
Durata proiectului 
Proiectul se va implementa pe o perioadă de 16 luni 
 
Documente utilizate: 

• Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor şi condiţiile ce trebuie să 
le îndeplinească; 

• Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova privind constituirea comisiei de evaluare a 
ofertelor; 

• Raportul comisiei în urma procedurii de selecţie; 
• Adresa de acceptare a partenerilor; 
• Anunţ cu privire la rezultatul procedurii de selecţie. 

 

Profilul partenerilor 
Partenerii vor fi actori relevanţi cu o contribuţie directă la realizarea indicatorilor 
proiectului,respectiv, unităţi administrativ-teritoriale (judeţe şi oraşe organizate ca municipii) din 
regiunile mai puţin dezvoltate, ONG-uri, parteneri sociali, instituţii de învăţământ superior 
acreditate, cu competenţe şi experienţă în activităţile proiectului. 

Principiile generale aplicabile activităţii de selecţie a partenerului / partenerilor: 
• Legalitate; 
• Transparenţă; 
• Imparţialitate; 
• Nediscriminare; 
• Tratament egal; 
• Proporţionalitate; 
• Eficientizarea fondurilor; 
• Asumarea răspunderii; 
• Confidenţialitate. 

 

Criterii de eligibilitate privind partenerii. 
• Partenerii naţionali sunt entităţi legal constituite în România, cu personalitate juridică(cu 

excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt 
eligibile)  ce  desfăşoară  activităţi  relevante  în  cadrul  proiectului şi au  în  obiectul  de 
activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de 
parteneri;  

• Partenerul nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute la subsecţiunea 3.3: 
Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor din GHIDUL SOLICITANTULUI, Cererea de 
proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017), Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea 



   

corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin 

dezvoltate 
o în stare de faliment/insolvenţă sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de 

administrare judiciară, încheierea de concordate, suspendarea activităţii economice 
sau obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau în situaţii similare; 

o reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost condamnat printr-o hotărâre 
cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie 
criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii Europene; 

o în urma altei proceduri de achiziţionare sau în urma unei proceduri de alocare a 
unei subvenţii finanţate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal al 
solicitantului/partenerului a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a contractului 
datorită nerespectării obligaţiilor contractuale; 

o reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor a suferit o condamnare printr-o 
hotărâre cu valoare de res judicata pentru delict legat de conduita profesională; 

o partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere a 
acestora şi persoanele care asigură conducerea partenerului/partenerilor nu se află 
în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum este definit în 
legislaţia naţională şi comunitara în vigoare; 

o nu prezintă din punct de vedere al obligatiilor de plată restante la bugetele publice 
locale şi la bugetul de stat. 

• Partenerul trebuie să fie implicat în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă 
se înţelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (acele 
persoane juridice care au experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul uneia din activităţile şi 
care vor contribui în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat).  

• Capacitate financiară şi operaţională 
• Partenerul are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare 

nerambursabilă, şi/sau să aibă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor 
proiectului; 

• Partenerul demonstrează capacitate financiară, respectiv dispune de resursele 
financiare necesare, în funcţie de tipul organizaţiei; 

• Partenerul este acreditat ca furnizor de servicii de informare şi consiliere 
profesională şi formare profesională; 

• Partenerul a dezvoltat instrumente inovative (chestionare, programe, software, etc.) 
pentru formarea profesională, creşterea şi dezvoltarea încrederii în sine, informare 
şi  consiliere profesională; 

• Partenerul este operator de date cu caracter personal autorizat sau în curs de 
autorizare. 

 
 

Criterii de verificare în etapa de calificare:  
Pe baza documentaţiei depuse, comisia va verifica  îndeplinirea criteriilor de calificare conform 
grilei de evaluare, iar cei care nu trec de aceasta etapa vor fi respinşi şi nu vor participa în etapa 
următoare. 
 

 

Procedura de evaluare a partenerilor 
Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea 
descrescătoare a punctajului obţinut, conform următoarei grile: 
 



   

Criterii de selecţie Punctaj 
maxim 

1. Capacitatea operaţională şi financiară  50 puncte 

1.1 Capacitatea operaţională - Gradul de înţelegere a importanţei, contextului, 
obiectivelor şi rezultatelor aşteptate: 

40 puncte 

1.1.1. Prezentarea elementelor esenţiale, în viziunea aplicantului pentru obţinerea 
rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor, însoţite de comentarii relevante.  
Prin compararea aplicaţiilor, se vor centraliza aspectele esenţiale însoţite de 
comentarii relevante identificate de aplicanţi, în vederea obţinerii numărului maxim 
de elemente esenţiale, pentru care se va acorda punctajul maxim, respectiv 30 
puncte.  
Pentru oricare alte elemente esenţiale identificate pentru evaluarea punctajului unei 
aplicaţii se va aplica formula:  
Punctaj: (număr elemente esenţiale prezentate de aplicant/număr maxim de 
elemente esenţiale rezultate prin compararea aplicaţiilor) x 30  
Notă: Acele informaţii considerate de aplicanţi ca fiind aspecte importante pentru 
obţinerea rezultatelor aşteptate, dar care în mod evident nu reprezintă aspecte 
esenţiale, precum şi cele neînsoţite de comentarii relevante, nu vor fi considerate la 
aplicarea algoritmului de calcul.  

30 puncte 

1.1.2 Se va specifica modalitatea prin care se vor asigura resursele operaţionale 
pentru a duce la îndeplinire activităţile stabilitae prin proiect (în corelare cu 
activităţile din proiect):  

− Umane –  5 puncte 
− Materiale – echipamente IT – 5 puncte 

10 puncte 

1.2 Situaţia financiară 10 puncte 

1.2.1 Situaţia financiară (veniturile în ultimii 3 ani) 
Până la 10.000 euro – 2 puncte 
Între 10.000 si 50.000 euro – 5 puncte 
Peste 50.000 euro – 10 puncte 

10 puncte 

2. Capacitatea profesională 20 puncte 

2.1. Dovada implementării unor proiecte cu finanţare europeană de către partener 
Intre 1-2 proiecte – 5 puncte 
Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte 

10 puncte 
 

2.2. Dovada experienţei partenerului în domeniul activităţilor proiectului 
6 luni – 1 punct 
Intre 2 – 3 ani – 5 puncte 
Peste 3 ani – 10 puncte 

10 puncte 
 



   

3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului 30 puncte 

Numărul de activităţi principale în care partenerul doreşte sa se implice 
1 activitate – 10 puncte 
2 activităţi – 20 puncte 
3 activităţi – 30 puncte 
30 puncte 

30 puncte 

TOTAL  100 puncte 

 
 
Cerinţe minime solicitate: 
În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal: 
 
a. Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea 
unor activităţi relevante pentru prezentul proiect. 
b. Certificat de înregistrare fiscală. 
c. Rezultatul exerciţiului financiar pentru anii 2013, 2014, 2015 - bilanţ contabil şi contul de profit şi 
pierderi, vizate şi înregistrate de organul competent; 
d. Hotărârea Judecătoreasca privind acordarea personalităţii juridice a Asociaţiei (HJ definitiva si 
irevocabila — incheierea - daca e cazul) 
e. Cazier fiscal al organizaţiei (copie cu menţiunea „conform cu originalul") 
certificat cazier judiciar pentru reprezentant legal (copie cu menţiunea „conform cu originalul")  
f. Document-eseu din care să rezulte Gradul de înţelegere a contextului, obiectivelor şi rezultatelor 
aşteptate (max 5 pagini), semnat şi ştampilat de aplicant.  
g. Experienţa relevantă - se va prezenta contractul adus ca referinţă recomandare de la 
beneficiarul contractului respectiv, sau alte documente considerate relevante pentru demonstrarea 
experienţei partenerului pentru domeniul proiectului. 
In original: 

• Scrisoare de intenţie (conform model ataşat - Anexa 1) 
• Fişa partenerului (conform model ataşat - Anexa 2) 

În scrisoarea de intenţie şi în fişa partenerului participanţii vor menţiona cel puţin o activitate în 
cadrul proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o 
scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor 
considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a 
contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului. 

• Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de 
către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în 
cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la subsecţiunea 
3.3: Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor din GHIDUL SOLICITANTULUI, Cererea 
de proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017), Sprijinirea măsurilor referitoare la 

prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din 

regiunile mai puţin dezvoltate; 
• Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) 

prin care îşi asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare şi 
umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea 
cofinanţării;  

• Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi 
taxelor locale; 

• Certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară Teritorială la care este arondat 
sediul persoanei juridice privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul de stat;  



   

• Notă justificativă (Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale) care va conţine o analiză a 
valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor 
precum şi rolul partenerului/partenerilor în implementarea proiectului. 
Notă justificativă va fi însoţită de: 
- CV-urile în format Europass ale experţilor cheie propuşi de partener pentru proiect. 

Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi 
trebuie să fie datat şi semnat de expert pe fiecare pagină; Se va depune în original 
şi o declaraţie/acord de disponibilitate a fiecărui expert propus. 

- Lista resurselor materiale deţinute de partener şi propuse pentru utilizare în cadrul 
proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru 
desfăşurarea activităţilor proiectului). 

 
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată 
şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătura şi 
ştampila), după caz. 
NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe sau formatul propus prin anexele 
aferente acestui anunţ va fi automat respinsă. 
 
Criterii de verificare în etapa de calificare:  
Pe baza documentaţiei depuse, comisia va verifica  îndeplinirea criteriilor de  calificare conform 
grilei de evaluare etapa de calificare a participanţilor - Anexa 3, iar cei care nu trec de aceasta 
etapa vor fi respinşi şi nu vor participa în etapa următoare. 
 
Evaluarea participanţilor: 
Cei care au îndeplinit criteriile de calificare Anexa 3 vor trece în etapa de evaluare în care se va 
folosi grila de evaluare şi selectarea participanţilor - Anexa 4. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 
100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai 
mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte. 
Partenerii vor fi selectaţi  în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea 
tuturor activităţilor proiectului. 
 
Depunerea ofertelor: 
Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul în plic/pachet închis, în două 
exemplare – un original şi o copie, cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu 
menţiunea: "Pentru selecţia de partener POCA, O.S.2.2 /Axa prioritară 2/CP1/2017", la 
registratura Primăriei municipiului Craiova, pana la data de 27.09.2017, ora 15.00. 
Persoana de contact: Claudiu Popescu 
Adresa de e-mail: claudiupopescu@primariacraiova.ro, tel: 0251.416.235, int. 314/386. 
 
Rezultatul procedurii 
Comisia de evaluare va informa aplicanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de evaluare în 
termen de 2 zile lucrătoare de la data limită stabilită pentru depunerea dosarelor.  
Pe perioada procedurii de selecţie, comisia are dreptul să solicite de la aplicanţi clarificări la 
documentele depuse, aceştia din urmă fiind obligaţi să răspundă în termen solicitat. Solicitările de 
clarificări care se primesc după termenul limită stabilit nu sunt luate în considerare.  
Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul www.primariacraiova.ro printr-un anunţ 
care va conţine informaţiile privind participanţii la procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut 
de fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact 
furnizate în fişa partenerului. 
Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează 
nicio obligaţie pentru Primaria municipiului  Craiova  în situaţia în care cererea de finanţare depusă 
nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul elaborării dosarului 
cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice alta natură, 
pentru niciuna dintre părţi. Primaria municipiului  Craiova  îşi rezervă dreptul de a solicita 
documente suport suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea acordului de 
parteneriat. 
 
 



   

Soluţionarea contestaţiilor 
Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Primaria municipiului Craiova ca parteneri în vederea 
aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul anunţului de selecţie pot depune, în 
termen de 1 zi de la data publicării rezultatului procedurii pe site-ul www.primariacraiova.ro 
contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 2 zile de la data expirării 
termenului de depunere a contestaţiilor. 
După soluţionarea contestaţiilor se va semna acordul de parteneriat cu ofertantul declarat 
câştigător. 
 
Calendarul procedurii de selecţie 
 

Activitate Termen 
Publicare anunţ lansare procedură de selecţie a partenerilor Ziua 1 
Constituirea comisiei de evaluare şi selecţie a dosarelor Ziua 2  
Transmiterea solicitări de clarificare de către potenţialii candidaţi Ziua 5  
Transmitere răspunsuri la solicitările de clarificări de către primăria Craiova Ziua 6 
Depunerea dosarelor de candidatură Ziua 10  
Evaluarea dosarelor de către comisia de evaluare şi selecţie  Ziua 11  
Întocmirea Procesului Verbal privind procesul de evaluare şi selecţie  Ziua 11  
Întocmirea Raportului procedurii de evaluare şi selecţie  Ziua 12  
Publicare anunţ privind rezultatul selecţiei  Ziua 12  
Depunerea contestaţiilor  Ziua 13  
Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor  Ziua 13  
Soluţionarea contestatiilor  Ziua 14  
Publicarea anunţului final privind rezultatele selecţiei  Ziua 15  
Contactarea partenerilor selectaţi  Ziua 15  
 
Anexe: 
Anexa 1 – Scrisoare de intenţie 
Anexa 2 – Fişa de partener 
Anexa 3 – Grila de evaluare etapa de calificare a participanţilor  
Anexa 4 – Grila grila de evaluare şi selecţie a participanţilor 
 
 

 

 

 

Primar, 
Mihail Genoiu 

 
Director Executiv, 
Claudiu Popescu 

 

Director Executiv, 
Mario Marinescu 

 
Marius Chetoiu 

Inspector superior 
Vizat pentru legalitate, 

Cons. Jur. Dana Boşoteanu 
  



   

Anexa nr. 1 
 

 
SCRISOARE DE INTENŢIE 

 
Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat prin Programului Operaţional 

Capacitate Administrativă 2014-2020, „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea 
corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin 

dezvoltate”,  
POCA/125/2/2 (CP1/2017) 

 
 
 

În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi 
de drept public sau privat, pentru depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului 
Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea 
corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”, 
POCA/125/2/2 (CP1/2017) în conformitate cu Ghidul Solicitantului. 
 
_________________________ (denumirea organizaţiei) îşi exprimă intenţia de a participa ca 
partener 
în cadrul unui proiect cu tema: 
 
______________________________________________________________________________
__ 
 
Precizăm că ___________________________(denumirea organizaţiei) se încadrează în 
categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru Axa prioritara_______ 
 
În cadrul activităţilor proiectului ne propunem să aducem următoarea contribuţie: 
 
______________________________________________________________________________
__ 
 
 
De asemenea, organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema 
proiectului, dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru implementarea 
activităţilor din cadrul proiectului. 
 
 
Declar pe proprie răspundere că: 
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese; 
B. Nu figurăm în evidenţele fiscale cu restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi 
nu avem datorii fiscale; 
 
 
Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptaţi ca organizaţia noastră să devină partener 
în cadrul unui proiect cu tema şi activităţile menţionate. 
 
 
 
 
 
Numele şi prenumele reprezentantului legal        Data 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. 
Semnătura MMMMMMMMMMMMMMMMMMM. 
 
 



   

Anexa nr. 2 
 
 
 

FIŞA PARTENERULUI 
 
 
 
Denumire organizaţie 
 

 

Acronim 
 

 

Cod de înregistrare fiscală  
Număr de înregistrare in Registrul  
Comerţului  
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi  
Fundaţiilor  
Anul înfiinţării  
Venitul total pe ultimii 3 ani incheiati 
 

Pentru ultimii 3 ani 
 

Date de contact(adresă, tel., fax, email) 
 

 

Persoana de contact(nume, poziţia 
în organizaţie) 
 

 

Descrierea activităţii organizaţiei, 
relevanta pentru acest proiect 
 

Vă rugăm să descrieţi dacă în obiectul de 
activitate al organizaţiei se regăseşte prestarea 
de servicii de natura celor care sunt necesare 
implementării proiectului, conform cu tema şi 
activităţile la care doriţi să fiţi partener 
 

Activitatea /activităţile din cadrul 
proiectului în care doriţi să vă 
implicaţi (conform Ghidului) 

Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a 
dumneavoastră în activităţile proiectului în 
eventualitatea implementării unui proiect cu tema 
aleasă de ofertant 
 

Resurse umane 
 

Se va trece nr. total de angajaţi, din care 
personalul relevant pentru implementarea 
activităţilor în care ofertantul doreşte să se 
implice si pe care le-a menţionat mai sus 

 
 
Detaliaţi în tabelul de mai jos experienţa anterioară relevantă pentru activităţile din cadrul 
proiectului în care doriţi să va implicaţi şi/sau în proiecte cu finanţare nerambursabilă: 
 
Titlul proiectului (conform contractului de 
finanţare/contract servicii) 

 

ID-ul proiectului (acordat de instituţia 
finanţatoare) / Contract servicii 

 

Calitatea avută în cadrul proiectului  
(solicitant / beneficiar / partener / contractor) 

 

Obiectivul proiectului 
 

 

Stadiul implementării proiectului  
 

Implementat sau in curs de implementare 

Durata implementării proiectului  
Rezultatele parţiale sau finale ale 
proiectului 

 



   

Valoarea totală a proiectului  
Sursa de finanţare (bugetul de stat, 
local, surse externe nerambursabile, 
surse externe rambursabile) 
Numele instituţiei finanţatoare 

 

 
Notă 
Rubricile vor fi integral completate. 
Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea şi asumate pe propria răspundere de 
reprezentantul legal. 
 
Numele şi prenumele reprezentantului legal       Data 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. 
Semnătura MMMMMMMMMMMMMMMMMMM. 
 
 
 



   

Anexa nr. 3 
 
 
 
 
 
 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAŢILOR 
 
 
 
 

Criteriu DA NU 

I. Conformitatea 
documentelor 
Au fost depuse de către candidat documentele solicitate (Scrisoarea de 
intenţie şi Fişa partenerului) 

  

Documentele solicitate respecta modelul publicat   
II. Capacitatea candidatului 
de a furniza servicii 
corespunzător 
activităţilor proiectului 
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care 
sunt 
necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la 
care doreşte să fie partener 

  

Are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare 
nerambursabilă si/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul 
activităţilor proiectului. 

  

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din 
proiect 

  

III. Conduita candidatului 
Nu este subiect al unui conflict de interese   
Şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor 
sociale şi nu are datorii fiscale 

  

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



   

Anexa nr. 4 
 

 
 

GRILA EVALUARE ŞI SELECTARE A OFERTANŢILOR 
 
 
 

Criterii de selecţie Punctaj 
maxim 

1. Capacitatea operaţională şi financiară  50 puncte 

1.1 Capacitatea operaţională - Gradul de înţelegere a importanţei, contextului, 
obiectivelor şi rezultatelor aşteptate: 

40 puncte 

1.1.1. Prezentarea elementelor esenţiale, în viziunea aplicantului pentru obţinerea 
rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor, însoţite de comentarii relevante.  
Prin compararea aplicaţiilor, se vor centraliza aspectele esenţiale însoţite de 
comentarii relevante identificate de aplicanţi, în vederea obţinerii numărului maxim 
de elemente esenţiale, pentru care se va acorda punctajul maxim, respectiv 30 
puncte.  
Pentru oricare alte elemente esenţiale identificate pentru evaluarea punctajului unei 
aplicaţii se va aplica formula:  
Punctaj: (număr elemente esenţiale prezentate de aplicant/număr maxim de 
elemente esenţiale rezultate prin compararea aplicaţiilor) x 30  
Notă: Acele informaţii considerate de aplicanţi ca fiind aspecte importante pentru 
obţinerea rezultatelor aşteptate, dar care în mod evident nu reprezintă aspecte 
esenţiale, precum şi cele neînsoţite de comentarii relevante, nu vor fi considerate la 
aplicarea algoritmului de calcul.  

30 puncte 

1.1.2 Se va specifica modalitatea prin care se vor asigura resursele operaţionale 
pentru a duce la îndeplinire activităţile stabilitae prin proiect (în corelare cu 
activităţile din proiect):  

− Umane –  5 puncte 
− Materiale – echipamente IT – 5 puncte 

10 puncte 

1.2 Situaţia financiară 10 puncte 

1.2.1 Situaţia financiară (veniturile în ultimii 3 ani) 
Până la 10.000 euro – 2 puncte 
Între 10.000 si 50.000 euro – 5 puncte 
Peste 50.000 euro – 10 puncte 

10 puncte 

2. Capacitatea profesională 20 puncte 

2.1. Dovada implementării unor proiecte cu finanţare europeană de către partener 
Intre 1-2 proiecte – 5 puncte 
Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte 

10 puncte 
 



   

2.2. Dovada experienţei partenerului în domeniul activităţilor proiectului 
6 luni – 1 punct 
Intre 2 – 3 ani – 5 puncte 
Peste 3 ani – 10 puncte 

10 puncte 
 

3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului 30 puncte 

Numărul de activităţi principale în care partenerul doreşte sa se implice 
1 activitate – 10 puncte 
2 activităţi – 20 puncte 
3 activităţi – 30 puncte 
30 puncte 

30 puncte 

TOTAL  100 puncte 

 

 


