ANUNT DE SELECTIE PARTENERI

În conformitate cu legislația naţională aplicabilă și a UE privind achizițiile publice, articolul 8.15 din
Regulament, precum și prevederile cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil entităților publice din România
care prevede ca entitățile publice din România, care acționează ca PP, să aplice o procedură transparentă și
nediscriminatorie de selecţie a partenerului atunci când selectează o organizație neguvernamentală din
România în calitate de partener de proiect, precum și cu Metodologia de selecţie a partenerilor în vederea
depunerii unei Cereri de finanțare pentru proiecte implementate in cadrul Programului “Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
Primăria comunei Vitomirești, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați,
organizație neguvernamentală din România, în vederea elaborării și depunerii unui proiect în cadrul
Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile
SEE și Norvegiene 2014-2021, APELUL NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ.
Selecția partenerilor din sectorul privat se realizează cu respectarea regimului incompatibilităților și
conflictului de interese și a următoarelor principii: transparenta, nediscriminare, tratament egal, eficienta
utilizării fondurilor. În procesul de selecție se vor respecta prevederile cuprinse în Programul “Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 20142021 – septembrie 2019.
Data limita de depunere a dosarelor de candidatura și modalitatea de depunere
Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele într-un plic sigilat având
mențiunea: Selecție partener privat pentru proiecte în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea
sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, APELUL NR.
4 “DEZVOLTARE LOCALĂ”, conform anunț la sediul Primăriei comunei Vitomirești, str. Libertății nr. 146, sat
Vitomirești, județul Olt.
Anunțurile privind rezultatele selecției vor fi publicate la aceeași secțiune de pe site unde a fost
publicat și anunțul privind intenția de selecție.
Persoana de contact Barbu Mugurel Ștefan, tel: 0773796646, email: mugurel_1977@yahoo.com,
primaria@primariavitomiresti.ro.
ACTIVITATI
Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile eligibile
menționate in Ghidul aplicantului din cadrul Apelului de propuneri de proiecte NR. 4 “DEZVOLTARE
LOCALĂ”.
OBIECTIVUL ANUNTULUI
Primăria comunei Vitomirești, organizează selecția unor organizații neguvernamentale non-profit
înființate ca persoane juridice în România, în calitate de parteneri, în vederea implementării unui proiect în
conformitate cu OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, cu
modificările şi completările ulterioare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE A PARTENERILOR
În cadrul acestui apel de proiecte, parteneriatul între entități publice și organizații
neguvernamentale este obligatoriu și constituie criteriu de eligibilitate.
Partenerii se vor implica activ și vor contribui efectiv la implementarea proiectului, împărtășind același
obiectiv cu PP. În acest sens, este necesar ca partenerii să aibă capacitatea de a acționa în domeniul
proiectului, potrivit rolului asumat și în conformitate cu responsabilitățile legale sau statutul lor.
 Să facă parte din categoriile de parteneri eligibili din cadrul Apelului de proiecte NR. 4
“DEZVOLTARE LOCALĂ” conform Ghidul aplicantului;
 Să respecte condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în calitate de partener în conformitate cu
Ghidul aplicantului din cadrul Apelului de propuneri de proiecte NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ”;
 Să probeze experiența si capacitatea de acțiune în domeniul proiectului, potrivit rolului asumat și în
conformitate cu responsabilitățile legale sau statutul lor;
 Să prezinte minim doua CV-uri relevante ale experților, în domeniile în care vor fi implicați în
proiect.
În momentul deciziei cu privire la proiectele participante, aplicanții trebuie să aibă în vedere regula
conform căreia, la nivelul întregului program, o entitate poate primi finanțare (fie ca PP, fie ca partener)
pentru maxim trei proiecte, depuse în cadrul diverselor scheme de finanțare (în aceste cazuri, acesta
trebuie să dovedească că există capacitatea necesară pentru a implementa activitățile asumate cu resursele
financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție).
DOSARUL DE PARTICIPARE
Dosarul de participare va fi depus în plic închis, într-un singur exemplar, la Primăria comunei
Vitomirești, str. Libertății nr. 146, sat Vitomirești, județul Olt, până la data de: 24.11.2019, ora 1400 .
Se va preciza pe plic: : Selecție partener privat pentru proiecte în cadrul Programului “Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 20142021, APELUL NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ”.
Dosarul de proiect trebuie să conțină următoarele documente:
Documente de calificare
 Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că nu se încadrează în niciuna din
situațiile de excludere prevăzute în Ghidul aplicantului din cadrul Apelului de proiecte NR. 4
“DEZVOLTARE LOCALĂ” – în original;
 Documente constitutive/statutare/certificate de înregistrare, certificate constatatoare – copie
conform cu originalul
Documente de evaluare
 Bilanț 2016, 2017, 2018 - copie conform cu originalul;
 Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor si taxelor locale în original;
 Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei
juridice privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul de stat - în original;
 Experiența relevantă – se vor prezenta documente relevante pentru demonstrarea experienței
partenerului în domeniul proiectului - copie conform cu originalul;

 CV-urile în format european pentru experții propuși de partener pentru proiect;
 Lista de activități și sub activități care vor conduce la atingerea obiectivului proiectului;
 Lista resurselor materiale deținute de partener si propuse spre utilizare în cadrul proiectului.
Nota: Nedepunerea unuia dintre documentele menționate mai sus atrage excluderea participantului de
la procedura de selecție.
EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE
Evaluarea dosarelor de participare se face în baza Metodologică de selecţie a partenerilor.
În procesul de evaluare vor intra doar aplicațiile participanților care au fost declarate eligibile. Aplicațiile
participanților eligibili vor fi punctate conform grilei de punctaj.
Urmare a evaluării documentației, aplicatul va fi declarat neeligibil daca a obținut un punctaj mai mic de
40 de puncte.
Aplicantul va fi respins și documentația nu va fi evaluata daca:
 Documentația a fost primita după limita de depunere;
 Documentația de participare nu conține toate documentele solicitate;
 Aplicantul a depus documentația necesara pentru dovedirea eligibilității, dar acesta nu este eligibil,
respectiv nu îndeplinește condițiile de eligibilitate.
ANUNTAREA SI PUBLICAREA REZULTATELOR
Anunțarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție a dosarelor de participare se face în termen de
3 zile de la data finala a depunerii dosarelor, prin publicarea acestora pe site-ul Primăriei Vitomirești.
SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Eventualele contestații se pot depune în termen de maxim 1 zi de la data comunicării rezultatelor la
sediul Primăriei comunei Vitomirești.
Rezultatele definitive, după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul Primăriei Vitomirești, în
termen de 1 zi de la soluționarea acestora.

