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METODOLOGIE SELECŢIE PARTENERI POSDRU
TITLU PROIECTULUI: “ Acțiuni comunitare Unificate prin Muncă”

Art. 1 Cadru general
1.1 In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările si completările

ulterioare,  aprobata  cu modificări  prin  Legea  362/2009 si  ale  Normelor  metodologice  de
aplicare  a  OUG  64/2009  aprobate  prin  H.G.  nr.  218/2012,  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei  de urgenta a Guvernului nr. 64/2009
privind  gestionarea  financiara  a  instrumentelor  structurale  si  utilizarea  acestora  pentru
obiectivul convergenta,

UAT VALEA CRIȘULUI, judeţul Covasna, cu sediul în Valea Crișului, Str.
Principală nr 136, judeţul Covasna, cod poştal 527165, aprobă metodologia de selecţie pentru
stabilirea unor parteneriate cu entitati de drept privat, in vederea depunerii si implementării
unor proiecte finanţate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 ,
Cererea  de Propuneri  de  Proiecte  nr.  2/2015 „Dezvoltare  Locală  Integrată  (DLI  3600) în
comunitățile  marginalizate  rome”Axa  prioritară  4:   Incluziunea  socială  și  combaterea
sărăciei  ,Obiectivul  tematic  9:  Promovarea  incluziunii  sociale,  combaterea  sărăciei  și  a
oricărei  discriminări”  (Regulamentul  (UE)  nr.  1304/2013,  art  3,  alin  1,  a),Prioritatea  de
investiții  9.ii  Integrarea  socio-economică  a  comunităților  marginalizate,  cum  ar  fi  romii.
(Regulamentul  (UE)  nr.  1304/2013,  art.  3,  alin  1,  a),  Obiectiv  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

 1.2 În aplicarea metodologiei de selecţie a partenerilor privaţi  se vor respecta şi
prevederile  cuprinse  in  PROGRAMUL  OPERAȚIONAL  CAPITAL  UMAN  2014-2020
(POCU), Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015, Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și
combaterea sărăciei.

Art. 2 Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt
activitatile  eligibile  mentionate  in  Ghidul  Solicitantului  –  Conditii  specifice,  ,  Cererea  de
Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile
marginalizate rome”Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Obiectivul
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”

Art. 3 Condiţii de eligibilitate:
3.1 Condiţii generale de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul

partener privat :
a. Sa facă parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanţi si parteneri) eligibili in

cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice, DMI 4.1.
b. Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor

prevăzute in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale
3.2 Condiţii specifice de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul

partener privat :



1. Organizatiile au implementat sau sunt implicati in proiecte  care au ca scop :
consilierea si informarea  grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse
saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii

2. Organizatiile sunt/au fost  implicate in proiecte privind  dezvoltarea unor SES-
uri  (structuri  de  economie  sociala),  si/sau  proiecte  de  pregatire  vocationala  si  incluzine
sociala a grupurilor vulnerabile. 

3. Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea
a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU

4. Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in
care vor fi implicati in proiect.  

3.3 La selecţie pot participa si consorţii de organizaţii, cu condiţia ca fiecare dintre
partenerii implicaţi in consorţiu sa respecte Condiţiile generale de eligibilitate si împreuna sa
facă proba îndeplinirii tuturor Condiţiilor specifice de eligibilitate. 

Art. 4 Modul de depunere a propunerilor de parteneriat:
4.1  Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune la sediul Primăriei

Valea Crișului, judetul Covasna, în sat Valea Crișului Str. Principală nr 136, judetul Covasna,
cod postal 527165, sau la adresa de e-mail:primariavaleacrisului@yahoo.com, pana pe data
de 25 aprilie 2016, ora 10, urmatoarele documente:

a. Fisa  Partenerului  completata  (conform  cerintelor  POCU  de  depunere  a
proiectelor in sistemul electronic ACTIONWEB) 

b. Scrisoarea de intentie,  cu mentiunea:  “pentru selectia  de parteneri  POCU pe
DMI 4.1,

c. Copie dupa statutul  organizatiei,  CUI,Hotararea judecatoreasca de infiintare,
sau extras din Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor. 

d. CV-urile a minim 2 experti cheie care vor fi implicati in proiect.
Art. 5 Modul de selecţie a partenerilor
5.1 Înfiinţarea comisiei de evaluare:
Prin Dispoziţia Primarului  va fi înfiinţata o comisie de evaluare a propunerilor de

parteneriat, formata din 3 persoane, care va avea următoarele atribuţii
• asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potenţialii

parteneri  privaţi, cu respectarea normelor legale în vigoare aplicabile domeniului şi cu cele
ale prezentei metodologii; 

• analizează eligibilitatea si conformitatea dosarelor individuale de participare;
• evaluează calitativ conţinutul dosarelor individuale de participare; 
• comunică participanţilor rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale, în

termen de trei zile lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor; 
• întocmeşte procesul verbal al concursului de selecţie a dosarelor individuale de

participare.  
5.2 Evaluarea dosarelor de participare 
Dosarele de participare vor fi punctate astfel:

Condiţii generale de eligibilitate: (total 2 puncte)
1. Sa facă parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanţi si parteneri) eligibili in

cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice, DMI 4.1. – 1
punct

2. Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor
prevăzute in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale – 1 punct

Conditii specifice de eligibilitate: (total 8 puncte)
1. Organizatiile au implementat sau sunt implicati in proiecte  care au ca scop :

consilierea si informarea  grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse
saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii-
1 punct



2. Organizatiile sunt/au fost  implicate in proiecte privind  dezvoltarea unor SES-
uri  (structuri  de  economie  sociala),  si/sau  proiecte  de  pregatire  vocationala  si  incluzine
sociala a grupurilor vulnerabile.  – 1 punct

3. Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea
a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU– 1 punct

4. Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in
care vor fi implicati in proiect.  – 5 puncte

5.3 Anunţarea şi publicarea rezultatelor
 Lista  finala  a  partenerilor  selectaţi  va  fi  publicata  pe  site-ul  primăriei

www.primariavaleacrisului.ro
Intocmit, 

Nr._________________

PROCES VERBAL DE EVALUARE
a dosarelor individuale de participare.

Încheiat  astăzi  ____________  la  sediul  Primăriei  __________,  cu  ocazia
verificării intenţiilor depuse in vederea încheierii unor parteneriate cu entităţi de drept privat,
in cadrul unor proiecte finanţate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-
2020 , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600)
în  comunitățile  marginalizate  rome”Axa  prioritară  4:   Incluziunea  socială  și  combaterea
sărăciei  ,Obiectivul  tematic  9:  Promovarea  incluziunii  sociale,  combaterea  sărăciei  și  a
oricărei  discriminări”  (Regulamentul  (UE)  nr.  1304/2013,  art  3,  alin  1,  a),Prioritatea  de
investiții  9.ii  Integrarea  socio-economică  a  comunităților  marginalizate,  cum  ar  fi  romii.
(Regulamentul  (UE)  nr.  1304/2013,  art.  3,  alin  1,  a),  Obiectiv  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

Comisia  de evaluare  numita prin Dispoziţia  Primarului  nr.  _______________
compusa din:

- ____________________ - Inspector Compartiment Programe, Dezvoltare
Locala si Achiziţii Publice

- ____________________ – Inspector Compartiment Juridic
- ____________________   -  Inspector  Compartiment  Buget,  Finanţe,

Contabilitate
a  procedat  astăzi  _______________la  sediul  UAT  la  deschiderea  intenţiilor

depuse, constatând următoarele:
Au fost depuse una/doua cereri, de către 
1. Fundati             ,  , conform adresei lor înregistrata la instituţia noastră cu nr.

_______.
Documentele  de  eligibilitate  depuse  de  cele  doua  entităţi  private   îndeplinesc

criteriile prevăzute in metodologia stabilita, după cum urmează:
1. Condiţii generale de eligibilitate: (total 2 puncte)
a)Face  parte  dintre  categoriile  de  beneficiari  (solicitanţi  si  parteneri)  eligibili  in

cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice, DMI 4.1. - 1
punct



b)Respecta Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor
prevăzute in Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale - 1 punct
2. Condiţii specifice de eligibilitate: (total 8 puncte)
a) Organizatiile  au implementat sau sunt implicati  in proiecte  care au ca scop :

consilierea si informarea grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse
saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii -
1 punct

b) Organizatiile sunt/au fost  implicate in proiecte privind  dezvoltarea unor SES-uri
(structuri de economie sociala), si/sau proiecte de pregatire vocationala si incluzine sociala a
grupurilor vulnerabile.  – 1 punct

c) au probat experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea a
minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU– 1 punct

d) Au prezentat minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in
care vor fi implicati in proiect.  – 5 puncte

Punctaj total - 10 puncte.
Întrucât  punctajul  realizat  este  de  10  puncte(maxim)  propunem  Fundatia

__________-si  __________________  ca  sa  devina  parteneri  in  cadrul  proiectului
“Acțiuni comunitare Unificate prin Muncă”,  care va fi  depus de UAT VALEA CRIȘULUI-
pentru finanţare prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU),
Domeniul Major de Intervenţie (DMI):4.1 

COMISIA DE EVALUARE


