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SC INFO EDUCATIA SRL IASI 

 

 

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI 

IN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 

Axa prioritară 6 

Prioritatea de investiții 10.i 

Obiectiv Specific (O.S.) 6.2, 6.3 

Proiect AICI PENTRU TINE 

  

 

 Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe  

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 

accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 

învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare  

Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a 

grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a 

celor din mediul rural  

Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de 

asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii 

aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic 

SC INFO EDUCATIA SRL Iași anunţă organizarea unei proceduri de selecţie de parteneri 

pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiții 10.i, Obiectiv Specific (O.S.) 6.2, 6.3 

 

 Procedura de selecţie a partenerilor se desfăşoară cu respectarea prevederilor cuprinse în: 

- Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 

2014 – 2020; 

- Ghidul solicitantului – condiţii specifice: Programul „STIMULAREA PARTICIPARII LA 

EDUCATIE A COPIILOR CU PARINTI PLECATI  LA MUNCA IN STRAINATATE” 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014 – 2020. 

 

Selecţia partenerilor se face cu respectarea următoarelor principii: 

- Transparenţă; 

- Nediscriminare; 
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- Tratament egal; 

- Eficienţa utilizării fondurilor.  

 

Calendarul procedurii de selecţie a partenerilor: 

 

Activitatea / Etapa Perioada de desfăşurare 

Publicarea anunţului de selecţie a 

partenerilor 

01.06.2020 

Data limită pentru depunerea dosarelor 16.06.2020 ORA 10 

Evaluarea dosarelor 16.06.2020 ORA 12 

Publicarea anunţului privind rezultatul 

selecţiei 

17.06.2020 

Data limita de depunere a constestatiilor  18.06.2020 

Data analizei contestatiilor depuse 18.06.2020 

Rezultatele definitive după analizarea 

contestaţiilor 

19.06.2020 

 

 

OBIECTIVUL ANUNTULUI 

 

SC INFO EDUCATIA SRL Iasi organizeaza selectia unor entitati cu personalitate juridica, 

inregistrate in Romania, in calitate de Parteneri, in vederea implementarii activitatilor proiectului, in 

conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene 

pentru perioada 2014 – 2020.  

 

Proiectul pentru care se va selecta partenerul privat va fi depus in cadrul cererii de propuneri de 

Proiecte– Programul „STIMULAREA PARTICIPARII LA EDUCATIE A COPIILOR CU PARINTI 

PLECATI  LA MUNCA IN STRAINATATE” 

 

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare: Prioritatea de investiții 10.i: Reducerea și 

prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, 

primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale 

pentru reintegrarea în educație și formare  

 

Obiectiv Specific 6.2. - Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special 

a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a 

celor din mediul rural  
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Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de 

asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii 

aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic  

 

Zonele vizate: judeţul Iaşi, judeţul  Vaslui si judeţul Suceava 

Grup ţintă: min. 285 de persoane aparţinând grupului tinta 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 1.000.000 euro 

Perioadă de implementare: 3 ani  

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI CE VOR FI DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: 

 

Activităţile care se vor derula în cadrul proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul solicitantului – 

condiţii specifice: „STIMULAREA PARTICIPARII LA EDUCATIE A COPIILOR CU PARINTI 

PLECATI  LA MUNCA IN STRAINATATE”,  Prioritatea de investiții 10.i: Reducerea și prevenirea 

abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru 

reintegrarea în educație și formare. 

  

Aplicantii vor lua in calcul faptul ca la momentul depunerii cererii de finantare, bugetul alocat 

partenerului selectat va fi calculat avand in vedere prevederile din Orientări privind accesarea 

finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020– aprilie 2016 si Ghidul 

solicitantului conditii specific – „STIMULAREA PARTICIPARII LA EDUCATIE A COPIILOR CU 

PARINTI PLECATI  LA MUNCA IN STRAINATATE”, documente disponibile la www.fonduri-ue.ro. 

 

 

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt cele prevazute in Ghidul 

solicitantului conditii speciale – „STIMULAREA PARTICIPARII LA EDUCATIE A COPIILOR CU 

PARINTI PLECATI  LA MUNCA IN STRAINATATE”. 

 

 

▪ Tipuri de activități eligibile dezvoltate in cadrul proiectului: 

 

Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 

– 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării 

participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii – activitate 

relevantă și obligatorie  

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Sub-activitatea 1.1 Servicii de suport educațional (sub-activitate relevantă și obligatorie) pentru 

stimularea participării și prevenirea abandonului școlar / părăsirii timpurii a școlii: programe de tip 

Școală după Școală, suport educațional suplimentar și/sau complementar, activități de dezvoltare 

deprinderi de comunicare și limbaj, abilități sociale relaționate cu învățarea etc. – pentru copiii de 

vârstă preșcolară și pentru copii/elevi din învățământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și 

secundar superior (14-16 ani).  

 

Sub-activitatea 1.2 Servicii psiho-sociale de sprijin (sub-activitate relevantă și obligatorie) – 

Activități de dezvoltare a abilităților emoționale și sociale inter-personale, a deprinderilor de viață 

independentă ale copiilor, consiliere socială, facilitarea comunicării copiilor cu părinții plecați 

(pentru copiii la care este nevoie), suport emoțional/psihologic, consiliere vocațională etc., prin 

sesiuni de grup și individuale, în funcție de nevoi, în vederea dezvoltării rezilienței copiilor și 

sprijinirii traversării perioadei de separare de părinți – pentru copiii de vârstă preșcolară și 

copiii/elevii din învățământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 

ani).  

 

Sub-activitatea 1.3 Activități recreative și de socializare (activitate relevantă) ateliere și 

workshop uri creative, de dezvoltare a abilităților manuale, muzicale etc., activități sportive, vizite, 

excursii, drumeții, tabere etc. – pentru copiii de vârstă preșcolară și copiii/elevii din învățământul 

primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani).  

 

Activitatea 2 Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de 

consiliere a copiilor, precum și la activitățile recreative și de socializare - activitate relevantă.  

În cadrul acestei activități pot fi derulate o serie de acțiuni suport pentru stimularea 

participării la servicii educaționale, de ex., hrană, asigurarea de rechizite și materiale 

educative necesare bunei desfășurări a procesului educațional, asigurare echipamente și 

materiale destinate activităților recreative/sportive; alte forme de sprijin etc.  

Acordarea sprijinului material va fi condiționat de înscrierea și de participarea preșcolarului – 

elevilor la procesul de educație (grădiniță, școală nivel primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și 

secundar superior (14-16 ani)) și de participarea la activitățile obligatorii definite la activitatea 1.  

 

Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială (activitatea 

relevanta si obligatorie) pentru reprezentanții copiilor (părintele din România în grija căruia a 

rămas copilul – în situația plecării unui părinte în străinătate - sau persoana în grija căreia a rămas 

copilul – în situația plecării ambilor părinți/părintelui unic susținător al familiei monoparentale în 

străinătate) în vederea înțelegerii nevoilor copiilor care cresc în absența unuia/ambilor părinți și 

dezvoltării abilităților parentale ale acestora, precum și, în funcție de nevoi, a soluționării diferitelor 

probleme de natură socială cu care se confruntă familiile, a obținerii a diverse beneficii sociale, 
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realizării, când este cazul, a procedurii de delegare temporară a autorității părintești (procedură 

prin care se asigură reprezentantarea legală a copilului, atunci când ambii părinți sau părintele unic 

susținător al familiei monoparentale sunt/este plecați/plecat la muncă în străinătate) etc.  

În același timp se au în vedere activități de comunicare cu părinții din străinătate, în vederea 

informării acestora cu privire la evoluția copiilor - transmitere de informații (cu privire la situația 

generală a copilului, situația școlară, aspecte de natură medicală etc.), fotografii etc. - telefonic, 

prin intermediul rețelelor de socializare, aplicațiilor de mesagerie privată, pe email etc. în funcție de 

situație.  

 

Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-

uri și comunitate (activitate relevanta) pentru a contribui la o mai bună identificare, protecție și 

monitorizare a copiilor aflați în această situație, precum și în scopul asigurării sustenabilității din 

perspectivă instituțională și/sau financiară. Se va încuraja crearea de structuri comunitare 

consultative4 sau, acolo unde acestea există deja, activarea/revitalizarea acestora.   

Activitatea 5 Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija 

cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile 

legale care le revin părinților la plecarea din țară (obligația delegării temporare a autorității 

părintești, în cazul plecării ambilor părinți/părintelui unic susținător al familiei monoparentale) și 

efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă – nivel regional - activitate 

relevantă .    

 

Activitatile partenerului vor fi realizate in colaborare cu SC INFO EDUCATIA SRL Iași in calitate de 

beneficiar.  

 

Participantii la procedura de selectie trebuie sa indeplineasca conditiile de mai jos: 

 

Sectiunea 1 CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE A PARTENERULUI PRIVAT 

 

Criteriile de eligibilitate ce trebuie indeplinite cumulativ de catre candidati pentru a putea fi selectati 

ca parteneri in cadrul proiectului sunt: 

▪ Respectarea regulilor generale privind eligibilitatea partenerilor în cadrul cererilor de 

finanţare nerambursabilă prin POCU mentionate in Orientări privind accesarea finanțărilor 

în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020– aprilie 2016 (capitolul 4 

Reguli generale de eligibilitate): 

 

1. Partenerii trebuie să fie entităţi legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu 

excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu 

sunt eligibile). 
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2. Partenerii NU trebuie să se afle în niciuna din următoarele situaţii: 

• Se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă; 

• 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; 

• A suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată 

împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res 

judecata; 

• Reprezentanţii săi legali / structurile de conducere şi persoanele care asigură 

conducerea au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate în 

instanţă; 

• Se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele 

publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din 

totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni; 

• Reprezentanţii săi legali / structurile de conducere şi persoanele care asigură 

conducerea au fost codamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judecata 

pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte 

activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor; 

• Partenerii /  reprezentanţii lor legali / structurile de conducere şi persoanele care 

asigură conducerea se află în situaţia de conflict de interese sau 

incompatibilitate, aşa cum este definit în legislaţia naţională şi comunitară în 

vigoare; 

• Se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM / OI 

POCU responsabil sau nu a furnizat astfel de informaţii.  

 

3. Partenerii trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă din cadrul proiectului. 

În conformitate cu Ghidul solicitantului – condiţii specifice, partenerii selectaţi trebuie să 

fie actori cu expertiză relevantă pentru acţiunile selectate. Astfel, funcţie de activitatea 

pe care o vor desfăşura în cadrul proiectului, este obligatorie respectarea următoarelor 

condiţii: 

 

• Instituții de învățământ (ISCED 0 - 3) acreditate, publice și private, din rețeaua 

școlară națională  

• Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii 

alternative, publici și privați  
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• Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)  

• Instituții de cult si asociații religioase  

• Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale  

• APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar  

• ONG  

 

 

4. Partenerii trebuie să îşi asume răspunderea pentru sustenabilitatea măsurilor sprijinite 

în cadrul proiectului, ce decurg din activităţile pe care le desfăşoară ca partener.  

 

In procesul de selectie vor intra doar candidatii declarati eligibili.  

Verificarea eligibilitatii candidatilor se face potrivit Anexei 1. 

Criterii de selectie pe baza carora vor fi selectati partenerii: 

▪ Capacitate tehnica – se evalueaza experienta si expertiza candidatului cu privire la: 

- implementarea de programe adresate grupurilor vulnerabile in cadrul proiectelor cu 

finantare nerambursabila; 

- implementarea de activitati de orientare, consiliere, mediere școlară 

- implementarea de activități de combatare a discriminării, creșterea toleranței 

 

Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi respinsă.  

 

Capacitate operaţională: 

 

- Partenerul a implementat cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă şi/sau are 

experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului.  

 

Capacitate financiară: 

 

- Se evaluează valoarea maximă a finanţării nerambursabile care poate fi accesată de 

partener, conform prevederilor din Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Capitolul 4. Reguli generale de 

eligibilitate.  

 

Instituție publică Nu se evaluează cifra de afaceri 

ONG cu vechime mai mare de 1 an Valoarea asistenței financiare 

nerambursabile solicitate = maxim suma 

veniturilor totale pe ultimii 4 ani (n-1, n-2 și 

n-3, n-4) conform situațiilor financiar-
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contabile (balanţă, bilanț contabil) SAU 

maxim 30%* din valoarea asistenței 

financiare nerambursabile totale 

SRL cu vechime mai mare de 1 an Valoarea asistenței financiare 

nerambursabile solicitate = maxim suma 

cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe 

ultimii 4 ani (n-1, n-2, n-3 şi n-4) 5 conform 

situaţiilor financiar - contabile (balanţă, bilanț 

contabil) SAU maxim 40%* din valoarea 

asistenței financiare nerambursabile totale   

ONG cu vechime  mai mică de 1 an Valoarea asistenței financiare 

nerambursabile solicitate = maxim 30%* din 

valoarea asistenței financiare 

nerambursabile totale   

SRL cu vechime mai mică de 1 an Valoarea asistenței financiare 

nerambursabile solicitate = maxim 30%* din 

valoarea asistenței financiare 

nerambursabile totale   

 

  

În procesul de selecţie vor intra doar candidaţii declaraţi eligibili. Punctarea şi selecţia candidaţilor 

se face potrivit Anexei 2. 

 

SECȚIUNEA 2 - DOSARUL DE PARTICIPARE 

 

Dosarul de participare se va depune la sediul SC INFO EDUCATIA SRL, SOSEAUA BARNOVA, 

Nr. 100H, Localitate Iași, Cod Postal 700285 până la data de 16.06.2020 ORA 10.  

 

Dosarul de participare trebuie să cuprindă următoarele documente: 

1. Scrisoarea de intenţie (Anexa 3) – în original 

2. Documente de calificare: 

- Fişa partenerului (Anexa 4) 

- Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate 

(Anexa 5) – în original 

- Declaraţie pe proprie răspundere privind asumarea responsabilităţii pentru 

asigurarea sustenabilităţii măsurilor sprijinite în cadrul proiectului (Anexa 6) – în 

original 



9 

 

- Documente constitutive / statutare / Certificat de înregistrare (funcţie de specificul 

entităţii aplicante) – copie conform cu originalul 

3. Documente de evaluare: 

- Bilanţ 2015, 2016, 2017, 2018 – copie conform cu originalul 

- CV ale experţilor pe care partenerii doresc să-i implice în proiect; 

- Documente doveditoare privind experienţa în activitatea pe care partenerul o va 

desfăşura în proiect (ex. copii după contracte, registre etc.) și/sau 

- Copii ale contractelor de finanţare (şi ale acordurilor de parteneriat, în cazul în care 

a avut calitatea de partener) pentru a dovedi experienţa în implementarea de 

proiecte cu finanţare nerambusabilă.  

 

 

DEPUNEREA DOSARELOR DE PARTICIPARE – data limită şi modalitatea de depunere 

 

Dosarele de participare vor fi depuse în format fizic (pe hârtie), până la data de 16.06.2020, ora 

10,00, la sediul SC INFO EDUCATIA SRL, SOSEAUA BARNOVA, Nr. 100H, Localitate Iași, Cod 

Postal 700285, persoană de contact: COROLIUC ANCA  telefon: 0332709017 fax: e-mail: 

infoeducatia@yahoo.com  

Dosarele care vor fi depuse după termenul limită nu vor intra în procesul de evaluare.   

  

 

EVALUAREA ŞI SELECŢIA 

Evaluarea şi selecţia partenerilor se va face în două etape: 

- Etapa 1 – evaluarea conformităţii administrative şi eligibilităţii (conform Anexei 1) 

- Etapa 2 – evaluarea şi selecţia candidaţilor declaraţi eligibili în etapa 1 (conform 

Anexei 2).  

 

Urmare a evaluării documentaţiei, aplicantul va fi declarat neselectat dacă: 

- a obţinut un punctaj mai mic de 5 puncte; 

- a obţinut un punctaj mai mic decât aplicantul selectat. 

 

Aplicantul va fi respins şi documentaţia nu va fi evaluată, pentru următoarele motive: 

a) documentaţia a fost primită după termenul limită de depunere, respectiv 16.06.2020, ora 

10.00; 

b) documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate; 

c) aplicantul a depus documentaţia necesară pentru dovedirea eligibilităţii, dar acesta nu 

este eligibil, respectiv nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate. 
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REZULTATUL PROCEDURII DE SELECŢIE 

Anunţul cu privire la rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul SC INFO EDUCATIA 

SRL, în termen de 1 zi lucrătoare de la data evaluării.      

 

SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării anunţului 

cu privire la rezultatul procedurii de selecţie, la aceeaşi adresă la care se depun şi dosarele de 

participare.  

Rezultatele eventualelor contestaţii se vor publica pe site-ul SC INFO EDUCATIA SRL IASI, 

judeţul Iaşi, în termen de 1 zi lucrătoare de la data soluţionării contestaţiilor.  

 

 

ANEXE: 

 

Anexa 1 – Grilă de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii 

Anexa 2 – Grilă de evaluare şi selecţie candidaţilor  

Anexa 3 – Scrisoare de intenţie 

Anexa 4 – Fişa partenerului 

Anexa 5 – Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate 

Anexa 6 – Declaraţie pe proprie răspundere privind asumarea responsabilităţii pentru asigurarea 

sustenabilităţii măsurilor sprijinite în cadrul proiectului 

 

 

 

MANAGER 

PROF.DR. ANCA COROLIUC 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

Grila de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii DA NU 

I. Conformitatea documentelor 

A fost depus depus dosarul de candidatura in termenul stabilit 
  

Au fost depuse de către aplicant toate documentele solicitate 
  

II    Eligibilitatea aplicantului 

Criteriu Document verificat DA NU 

▪ Se incadreaza in conditiile 

generale privind eligibilitatea 

partenerilor în cadrul cererilor de 

finanţare nerambursabilă prin 

POCU mentionate in Orientări 

privind accesarea finanțărilor în 

cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020– 

aprilie 2016 (capitolul 4 Reguli 

generale de eligibilitate)  

Declaratie de eligibilitate a reprezentantului 

legal – original 

  

Documente constitutive/statutare/certificat de 

inregistrare – copie conform cu originalul 

  

Declaraţie pe proprie răspundere privind 
respectarea condiţiilor de eligibilitate (Anexa 5) 
– în original 
Declaraţie pe proprie răspundere privind 
asumarea responsabilităţii pentru asigurarea 
sustenabilităţii măsurilor sprijinite în cadrul 
proiectului (Anexa 6) – în original 
Documente constitutive / statutare / Certificat 
de înregistrare (funcţie de specificul entităţii 
aplicante) – copie conform cu originalul 
Autorizaţii (în funcţie de tipul de activitate în 
care va fi implicat în proiect): 

  

Bilanţ 2015, 2016, 2017, 2018 – copie conform 
cu originalul 
CV ale experţilor pe care partenerii doresc să-i 
implice în proiect; 
Documente doveditoare privind experienţa în 
activitatea pe care partenerul o va desfăşura 
în proiect (ex. copii după contracte, registre 
etc.) și/sau 
Copii ale contractelor de finanţare (şi ale 
acordurilor de parteneriat, în cazul în care a 
avut calitatea de partener) pentru a dovedi 
experienţa în implementarea de proiecte cu 
finanţare nerambusabilă.  
 

  

▪ Are experienta in implementarea 

a cel putin 1 proiect cu finantare 

nerambursabila si/sau are 

experienta de cel putin 6 luni in 

domeniul activitatilor proiectului 

Fisa partenerului – original 

  



Respectă cerințele minime privind: 

- Furnizor acreditat de servicii 

sociale în condițiile legii 

- Furnizori de servicii de 

orientare, consiliere, mediere 

școlară și servicii alternative 

- Persoane juridice cu experiență 

în domeniul combaterii 

discriminării, lucrului cu 

grupuri vulnerabile/roma 

 

Autorizare furnizor acreditat pentru a presta 

servicii sociale - copie conform cu originalul 

Documente doveditoare privind furnizarea de 

servicii de orientare, consiliere, mediere 

școlară – copii conform cu originalul 

Documente doveditoare privind experiența în 

combaterea discriminării, lucrul cu grupuri 

vulnerabile/roma 

  

Isi asuma raspunderea pentru 

sustenabilitatea masurilor sprijinite 

in cadrul proiectului ce decurg in 

mod direct din activitatile 

partenerului 

Declaratie pe proprie raspundere a 

reprezentantului legal - original 

  

Notă:  

Oferatantul se consideră calificat numai in cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica 

“DA” 
 

 



Anexa 2 – Grila de evaluare și selecție a candidaților 

Nr.crt. Criterii de evaluare Punctaj 
 

1 Capacitate operațională a aplicantului 
1 proiect cu finanțare nerambursabilă finalizat sau aflat în 
implementare – 1p, in caz contrar primeste 0 puncte 
2 sau mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă finalizate sau 
aflate în implementare – 2p 
Și/sau 
experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului – 2p 

 

 

2 Experiență în proiecte/activități finalizate sau aflate în implementare 
în colaborare cu autorități publice locale – 2 p. In caz contrar acesta 
primeste 0 puncte. 

 

3 Experienţa aplicantului cu grupuri de elevi – 2 p. In caz contrar 
primeste 0 puncte. 

 

4 Experienta aplicantului în realizarea de activități de orientare, 
consiliere, mediere școlară și servicii alternative – 2 p. In caz contrar 
primeste 0 puncte. 

 

5 Experiență în derularea de activități de combatere a discriminării, 
promovarea toleranței si egalitatii de sanse 2 punct. In caz contrar 
primeste 0 puncte 

 

TOTAL 10 PUNCTE 

 

 



Anexa 3 

 

 

 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

 

Ca urmare a anunţului de selecţie parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în 

vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 

2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.i, Obiectiv Specific (O.S.) 6.2 si 6.3 

…………………………. (denumirea organizaţiei) îşi exprimă intenţia de a participa ca 

partener în cadrul unui proiect alături de organizaţia dumneavoastră.  

 

Precizăm că ………………………………………………………… (denumirea 

organizaţiei) se încadrează în următoarea / următoarele categorii de parteneri eligibili pentru cererea 

de propuneri de proiecte menţionată (bifaţi categoria de actor cu experienţă relevantă pentru 

activităţile proiectului, în care organizaţia se încadrează): 

 

- Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative 

- Angajator 

- Institutie de invatamant 

Astfel, în coformitate cu autorizaţiile / acreditările pe care le deţinem, ne manifestăm intenţia de a 

derula următoarele activităţi în cadrul proiectului, în cazul în care vom fi selectaţi ca parteneri: 

 

…………………….. ………………………………………………………………………… 

 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal                                          Data 

 

Semnătura 

 

Ştampilă 

 

 

 

 
 

 



 

Anexa 4 

 

FIS ̧Ă PARTENER 

 

DATE DE IDENTIFICARE   

Denumire organizaţie   

Adresă poştă electronică   

Cod de înregistrare fiscală   

Anul înfiinţa ̆rii   

Adresă   

REPREZENTANTUL LEGAL  

Prenume şi Nume   

Funcţie  

Numa ̆r de telefon   

Numa ̆r de fax  

Adresă poştă electronică   

Document de identitate   

Emis de   

La data de   

INFORMAŢII FINANCIARE   

Anul 2015  

Numa ̆r mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri/venituri din activităt ̧i fa ̆ră scop patrimonial   

Profitul sau pierderea net(a ̆) a exerciţiului financiar / excedent 

reportat pe anul următor (conform bilanţ) 

 

Anul 2016  

Numa ̆r mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri/venituri din activităt ̧i fa ̆ră scop patrimonial   

Profitul sau pierderea net(ă) a exercit ̧iului financiar / 

excedent reportat pe anul urma ̆tor (conform bilanţ) 

 

Anul 2017  

Numa ̆r mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri/venituri din activităt ̧i fa ̆ră scop patrimonial   

Profitul sau pierderea net(ă) a exercit ̧iului financiar / 

excedent reportat pe anul urma ̆tor (conform bilanţ) 

 

Anul 2018  

Numa ̆r mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri/venituri din activităt ̧i fa ̆ră scop patrimonial   

Profitul sau pierderea net(ă) a exercit ̧iului financiar / 

excedent reportat pe anul urma ̆tor (conform bilanţ)  

 

PROIECTE IMPLEMENTATE  

Titlul proiectului (conform   



contractului de finanţare)  

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)   

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partener)  

Obiectivul proiectului   

Stadiul implementării proiectului   

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului   

Activităt ̧i desfăşurate de aplicant în cadrul proiectului   

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe 

nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)  

 

Numele instituţiei finanţatoare   

Titlul proiectului (conform  
contractului de finanţare)  

 

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)   

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partener)  

Obiectivul proiectului   

Stadiul implementării proiectului   

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului   

Activităt ̧i desfăşurate de aplicant în cadrul proiectului   

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe 

nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)  

 

Numele instituţiei finanţatoare   

EXPERIENȚĂ SPECIFICĂ  

Experienţa organizației cu grupuri de elevi  

ACTIVITĂȚI PROPUSE  

Principalele activiăți și sub-activități propuse a fi desfășurate 
de organizație în cadrul proiectului 

 

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) 

 

 



Declaratie de eligibilitate 
 

Subsemnatul/a..............................., posesor/oare a ....... seria ............., nr. ............., eliberată de SPCLEP 
..................., în calitate de........................... (functia detinuta), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul 
Penal, cu prilejul depunerii dosarului de candidatura la procedura de selectare a partenerului privat pentru depunerea de 
catre SC INFO EDUCATIA SRL a unui proiect cu finantare din în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 
2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.i, Obiectiv Specific (O.S.) 6.2 si 6.3, declar pe propria răspundere 
că: 

1. ............................................. este o entitate juridica legal constituita in Romania, in anul ..............., cu 
personalitate juridica si desfasoara activitati relevante in domeniul activitatilor ce revin partenerului privat 
mentionate in Anuntul de selectie partener privat nr .................../............... in domeniul 
.................................................................................................................................., 

2. .........................., 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 conform Leg i 
nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, 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; 

• partenerul şi/sau reprezentanții sai legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 
partenerului se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația 
naționala si comunitara in vigoare 

• se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a 
furnizat aceste informații. 

3. .................................. se va implica in toate activitatile proiectului ce revin partenerului privat mentionate in 
Anuntul de selectie partener privat nr ................................ si va contribui in mod direct la atingerea indicatorilor ce 
decurg din activitatile asumate. 

4. .............................. in calitate de partener privat se obliga sa 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. 

 
Declar că sunt pe deplin autorizata să semnez această declaraţie în numele ............................................., 
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt 
corecte. 
 
 
 
Ştampila: 
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit  

 



  

 
 

 

Declaratie privind sustenabilitatea masurilor sprijinite in cadrul proiectului 

 

 

 

Subsemnatul/a ...................................., posesoare a .............. seria .........., nr. ................, eliberată 

de SPCLEP ......................., în calitate de .........................(functia detinuta) al 

...............................(organizatiei, institutiei), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de 

Codul Penal, cu prilejul depunerii dosarului de candidatura la procedura de selectare a 

partenerului privat pentru depunerea de catre SC INFO EDUCATIA SRL a unui proiect cu 

finantare din în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiții 10.i, Obiectiv Specific (O.S.) 6.2 si 6.3,, declar pe propria răspundere 

că,  in calitate de partener privat, .............................................. isi asuma raspunderea pentru 

sustenabilitatea masurilor sprijinite in cadrul proiectului ce decurg in mod direct din activitatile 

partenerului.  

 

- Sustenabilitatea masurilor va fi asigurata in conformitate cu prevederile Ghidul 

solicitantului conditii speciale – STIMULAREA PARTICIPARII LA EDUCATIE A 

COPIILOR CU PARINTI PLECATI  LA MUNCA IN STRAINATATE” si Acordului de 

parteneriat semnat ulterior de catre partenerii proiectului. 

 

 

Declar că sunt pe deplin autorizata să semnez această declaraţie în numele .................................... 

 

 
Ştampila: 
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit 
Data: 
 

 


