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Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Dorohoi
Judeţul Botoşani, cod postai 715200
Cod de inregistrare fiscala 4112945
Tel. 0231611310
www.primariadorohoi.ro

Nr.01/R59 din 29.06.2016

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENER PRIVAT PENTRU IMPLEMENTARE
PROIECT POCU
PRIORITATEA DE INVESTIŢII 9.ii,
OBIECTIVUL TEMATIC 9 DIN CADRUL AXEI PRIORITARE 4

CONTEXTUL ANUNŢULUI
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani, in calitate de posibil
Beneficiar al unui proiect finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020,
apel de propuneri de proiecte „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei discriminări, Prioritatea de investiţii 9ii:
Integrarea socio-economica a comunităţilor marginalizate, Obiectiv specific 4.2.: Reducerea numărului
de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin
implementarea de măsuri integrate, face publica procedura de selecţie a unui partener de drept privat, in
vederea implementării activitatilor proiectului in conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020.
In procesul de selecţie a partenerului se vor respecta prevederile cuprinse in PROGRAMUL
OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), Orientări privind accesarea finanţărilor în
cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- aprilie 2016, Ghidul solictantului condiţii
specifice - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate, documente disponibile
la www.fonduri-ue.ro.
Menţiune:
U.A.T. Municipiul Dorohoi isi rezerva dreptul de anulare a rezultatului procedurii curente si relansarea
acesteia in cazul in care apar alte oportunităţi de finanţare ce pot acoperi mai bine necesităţile de
dezvoltare ale comunităţii locale.

OBIECTIVUL ANUNŢULUI
U.A.T. Municipiul Dorohoi organizează selecţia unei entitati cu personalitate juridica, înregistrate in
Romania, in calitate de Partener, in vederea implementării 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
„Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, Programul Operaţional Capital
Uman, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2.

Obiectivul specific al proiectului va răspunde obiectivului specific 4.2., respectiv reducerea numărului
de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin
implementarea de măsuri integrate.
Comunitatea marginalizata vizata de U.A.T. Municipiul Dorohoi - Cartierul PLEVNA.
Nr minim persoane incluse in grupul tinta conform ghid: 400.
Valoare maxima buget proiect conform ghid: 6 mii. Euro
Durata maxima proiect conform ghid: 3 ani
Aplicantii vor lua in calcul faptul ca la momentul depunerii cererii de finanţare, bugetul alocat
partenerului selectat va fi calculat avand in vedere prevederile din Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- aprilie 2016 si Ghidul
solicitantului condiţii specifice - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate,
documente disponibile la www.fonduri-ue.ro

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt cele prevăzute in Ghidul
solicitantului condiţii specifice - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate:
■ Activitate preliminară - Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate pentru
fundamentarea cererii de finanţare
■ Tipuri de activităţi eligibile dezvoltate in cadrul proiectului:
❖ INTERVENŢII ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
Activitatea 1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie: educaţia timpurie (de
nivel ante-preşcolar şi preşcolar), învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea
părăsirii timpurii a şcolii) prin acordarea unor pachete integrate
V Sub-activitatea 1.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie învăţământ ante-preşcolar
V Sub-activitatea 1.2. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie învăţământ preşcolar
S Sub-activitatea 1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin: programe de tip zone
prioritare de educaţie/ şcoală după şcoală.
'A Sub-activitatea 1.4. Programe de tip a doua şansă
❖ INTERVENŢII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ
Activitatea 2. Sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii
■V Sub-activitatea 2.1 Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă
V Sub-activitatea 2.2. Participarea la programe de stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior
V Sub-activitatea 2.3. Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă
Activitatea 3. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe contpropriu
•V Sub-activitatea 3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri
sub forma unor servicii personalizate de sprijin
V Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subvenţii (micro-granturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri
❖ INTERVENŢII ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII/ FURNIZĂRII DE SERVICII (SOCIALE/
MEDICALE/ MEDICO-SOCIALE)
Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în
cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).
❖ INTERVENŢII ÎN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂŢIRII CONDIŢIILOR DE LOCUIT
Activitatea 5. Activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă
❖ INTERVENŢII ÎN DOMENIUL ACORDĂRII DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ PENTRU
REGLEMENTĂRI ACTE

Activitatea 6. Activităţi de asistenţă juridică pentru reglementări acte.
❖ ALTE INTERVENŢII CARE POT FI SPRIJINITE
Activitatea 7. Acţiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunităţii in soluţionarea
problemelor cu care se confrunta comunitatea/Actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si
consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunităţii printr-o abordare participativa
Toate activitatile/subactivitatile incluse in proiect răspund nevoilor persoanelor din comunitatea
marginalizata identificata in cadrul analizei realizata in etapa preliminară depunerii cererii de finanţare.
Activitati ce revin partenerului privat in cadrul proiectului vizeaza următoarele tipuri de intervenţii:
❖ INTERVENŢII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ
Activitatea 2. Sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii
Activitatea 3. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe contpropriu
❖

ALTE INTERVENŢII CARE POT FI SPRIJINITE

Activitatea 7. Acţiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunităţii in soluţionarea
problemelor cu care se confrunta comunitatea/Actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si
consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunităţii printr-o abordare participativa
Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanţare activitate preliminară - revine partenerului privat selectat.
Activităţile partenerului vor fi realizate in colaborare cu U.A.T. Municipiul Dorohoi in calitate de
beneficiar.
Participanţii la procedura de selecţie trebuie sa îndeplinească condiţiile de mai jos:
Secţiunea 1 CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECŢIE A PARTENERULUI PRIVAT
Criteriile de eligibilitate ce trebuie indeplinite cumulativ de către candidaţi pentru a putea fi selectaţi ca
parteneri in cadrul proiectului sunt:
■ Respectarea regulilor generale privind eligibilitatea partenerilor în cadrul cererilor de finanţare
nerambursabilă prin POCU menţionate in Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- aprilie 2016 (capitolul 4 Reguli generale
de eligibilitate)
■ Reprezintă un actor cu expertiza relevanta pentru activitatile ce revin partenerului, conform
prevederilor Ghidului condiţii specifice Dezvoltare Locală Integrată (D LI360°) în comunităţile
marginalizate, respectiv este acreditat in condiţiile legii ca:
- furnizor de formare profesională sau centru de evaluare a competenţelor dobândite în sistem nonformal şi informai
- furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă
■ Isi asuma răspunderea pentru sustenabilitatea masurilor sprijinite in cadrul proiectului ce decurg
in mod direct din activitatile partenerului.
In procesul de selecţie vor intra doar candidaţii declaraţi eligibili.
Verificarea eligibilităţii candidaţilor se face potrivit Anexei 1.

C riterii de selecţie pe baza carora vor fi selectaţi partenerii:
■ Capacitate tehnica - se evalueaza experienţa si expertiza candidatului cu privire la:
- furnizarea de servicii de formare profesionala, inclusiv calificare;
- gestionarea de scheme de minimis;
- furnizarea de servicii de educaţie antreprenoriala către beneficiari din proiecte, care au deschis
afaceri pe cont propriu urmare a serviciilor furnizate ;
implementarea de programe integate adresate grupurilor vulnerabile in cadrul proiectelor cu
finanţare nerambursabila;
■ Capacitate financiara - se evalueaza valoarea maxima a finanţării nerambursabile care poate fi
accesata de partener in conformitate cu prevederile din Orientări privind accesarea finanţărilor în
cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- aprilie 2016;
Punctarea candidaţilor se face potrivit Anexei 2.
Secţiunea 2 DOSARUL DE PARTICIPARE
Dosarul de participare se va depune la sediul U.A.T. Municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani, Str.
Alexandru Ioan Cuza nr. 41, cod poştal 715200, pana la data de 14 iulie 2016, ora 16.00.
Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente grupate astfel:
A. Scrisoare de intenţie din care sa rezulte plus valoarea pe care o poate aduce la implementarea
proiectului - in original.
Scrisoarea de intenţie va cuprinde, in mod obligatoriu:
■ Denumirea, adresa, date de contact organizaţie, numele si datele de contact ale persoanei
desemnate pentru acest proces de selecţie.
■ Descrierea organizaţiei (in care se oferă informaţii privind îndeplinirea criteriului de
eligibilitate referitor la experienţa minima si calitatea de furnizor servicii de formare si
servicii specializate de ocupare) - maxim 1 pagina
■ Motivaţia participării la proiect in calitate de partener privat
B. Documente de calificare
■ Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind încadrarea in condiţiile
de eligibilitate - original
■ Documente constitutive/statutare/certificat de înregistrare - copie conform cu originalul
■ Fisa partenerului (Anexa 3 )- original
■ Autorizare ANC pentru furnizare de programe de formare profesionala de calificare/
specializare/ perfecţionare sau centru de evaluare a competenţelor dobândite în sistem
non-formal şi informai - copie conform cu originalul
■ Autorizare furnizor acreditat pentru a presta servicii de informare şi consiliere şi mediere a
muncii pe piaţa internă (conform legii nr. 76/2002 cu modificările şi completările
ulterioare) - copie conform cu originalul
■ Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind asumarea
responsabilităţii pentru asigurarea sustenabilităţii măsurilor sprijinite - original
C. Documente de evaluare
■ Bilanţ 2013, 2014, 2015 - copie conform cu originalul
* Autorizaţie ANC curs de calificare - copie conform cu originalul
■ Decizie/contract de subvenţie gestionare scheme de minimis - copie conform cu
originalul
■ Contract de finanţare gestionare programe integrate pentru persoane din grupurile
vulnerabile - copie conform cu originalul I fisa de proiect - original

■ Contract de prestări servicii/finantare si documente care atesta inregistrarea persoanei
juridice in conformitate cu legislaţia specifica (CUI, CIF etc) ale afacerilor deschise de
beneficiari pe proiecte in care organizaţia aplicanta a fost implicata - copie conform cu
originalul si fisa proiect - original

Nedepunerea unuia dintre documentele menţionate mai sus atrage excluderea participantului de la
procedura de selecţie.
Dosarul de participare va fi depus in plic inchis, intr-un singur exemplar, precum si in format electronic
(CD) la sediul U.AT. Dorohoi, pana la termenul limita 14 iulie 2016, ora 16.00.
Se va preciza pe plic: „Dosar de participare la selecţia de parteneri pentru proiect POCU - DLI”
Solicitările de clarificări pot fi depuse la sediul U.A.T. Dorohoi, pana la termenul limita , 07 iulie ora
16.00.
Adresa: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 41, cod poştal 715200
Telefon: 0231610133
Persoana de contact: ec.Radu Dan Surdu - 0740 078 042.
Secţiunea 3 EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
In procesul de evaluare vor intra doar aplicaţiile participanţilor care au fost declarate eligibile conform
Anexei 1. Aplicaţiile participanţilor eligibili vor fi ulterior punctate conform grilei de punctaj,
menţionata in Anexa 2.
Urmare a evaluării documentaţiei, aplicantul va fi declarat neselectat dacă:
- a obţinut un punctaj mai mic de 80 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 14 iulie 2016, ora 16;
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.
Secţiunea 4 ANUNŢAREA SI PUBLICAREA REZULTATELOR
Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de participare se face în
termen de maxim trei zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, prin publicarea acestora
pe site-ul www.primariadorohoi.ro

Secţiunea 5 SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Eventualele contestaţii se pot depune in termen de maxim doua zile lucratoare de la data comunicării
rezultatelor, la sediul UAT Municipiul Dorohoi.
Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul wvvvv.primariadorohoi.ro
în termen de doua zile lucrătoare de la data soluţionării acestora.

Anexa 1
Grila de evaluare a conformităţii administrative si eligibilităţii

DA

NU

DA

NU

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
Se incadreaza in condiţiile generale
privind eligibilitatea partenerilor în
cadrul cererilor de finanţare
nerambursabilă prin POCU
menţionate in Orientări privind
accesarea finanţărilor în cadrul
Programului Operaţional Capital
Uman 2014-2020- aprilie 2016
(capitolul 4 Reguli generale de
eligibilitate)
Are experienţa in implementarea a
cel puţin 1 proiect cu finanţare
nerambursabila si/sau are experienţa
de cel puţin 6 luni in domeniul
activitatilor proiectului

Este acreditat in condiţiile legii ca:
furnizor de formare profesională sau
centru de evaluare a competenţelor
dobândite în sistem non-formal şi
informai
furnizor acreditat pentru a presta
servicii de informare şi consiliere şi
mediere a muncii pe piaţa internă

Isi asuma răspunderea pentru
sustenabilitatea masurilor sprijinite
in cadrul proiectului ce decurg in
mod direct din activitatile
partenerului

Document verificat

Declaraţie de eligibilitate a reprezentantului
legal - original

Documente constitutive/statutare/certificat de
înregistrare - copie conform cu originalul

Fisa partenerului - original

Autorizare ANC pentru furnizare de programe
de formare profesionala de calificare/
specializare/ perfecţionare sau centru de
evaluare a competenţelor dobândite în sistem
non-formal şi informai - copie conform cu
originalul
Autorizare furnizor acreditat pentru a presta
servicii de informare şi consiliere şi mediere a
muncii pe piaţa internă (conform legii nr.
76/2002 cu modificările şi completările
ulterioare) - copie conform cu originalul

Declaraţie pe proprie răspundere a
reprezentantului legal - original

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

Anexa 2

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Punctaj
Maxim

Document justificativ
verificat

Capacitatea financiara

1

Capacitatea financiară
Situaţia financiară rezultata din media
veniturilor/cifrei de afaceri în ultimii 3 ani
(2013,2014, 2015):
Peste 4.000.000 lei - se acorda 20puncte.
între 2.000.000 lei şi 4.000.000 lei - se
acorda 10 puncte.
Până în 2.000.000 lei - se acorda 5 puncte

20

Bilanţ 2013,2014, 2015 copie conform cu originalul

Capacitatea tehnica

2

Daca aplicantul este autorizat pentru minim 1
program de calificare - 20 puncte. In caz
contrar acesta primeşte 0 puncte.

Autorizaţie ANC - copie
conform cu originalul

Daca aplicantul are experienţa specifica in
gestionare/administrare de scheme de minimis
- se acorda 20 puncte. In caz contrar acesta
primeşte 0puncte.

Decizie/contract de subvenţie
- copie conform cu originalul

Daca aplicantul are experienţa specifica in
implementarea de programe integate (servicii
de informare, consiliere, mediere pe piaţa
muncii, formare profesionala) adresate
grupurilor vulnerabile in cadrul proiectelor cu
finanţare nerambursabila - se acorda 20
puncte. In caz contrar acesta primeşte 0
puncte.
\

Contract de finanţare - copie
conform cu originalul si fisa
proiect - original

Daca aplicantul are experienţa specifica in
furnizarea
de
servicii
de
educaţie
antreprenoriala cu beneficiari care au deschis
afaceri pe cont propriu urmare a serviciilor
furnizate - se acorda 20 puncte. In caz contrar
acesta primeşte 0 puncte

80

Contract de prestări servicii
/finanţare si documente care
atesta înregistrarea persoanei
juridice in conformitate cu
legislaţia specifica (CUI, CIF
etc) ale afacerilor deschise de
beneficiari pe proiecte in care
organizaţia aplicanta a fost
implicata - copie conform cu
originalul si fisa proiect original.

Anexa 3
FIŞA PARTENERULUI
Denumire organizaţie
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr
de
înregistrare
Registrul Comerţului

în

Anul înfiinţării
Date de contact (adresă, tel., fax,
e-mail)
Cifra de afaceri/venituri (medie
în ultimii 3 ani - 2013, 2014,
2015)
Responsabil legal (nume, poziţia
în organizaţie)
Persoana
desemnata
pentru
candidatura
depusa
(nume,
poziţia în organizaţie, date de
contact)

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 activităţilor la care doriţi să fiţi partener.
Descrierea activităţii organizaţiei,
relevantă pentru acest proiect

Va rugam oferiţi informaţii verificabile (nr contracte/date
de contact clienţi, nr contract de finantare/sursa de
finanţare etc) privind experienţa relevanta in domeniul
activitatilor proiectului ce revin partenerului (servicii de
formare, servicii de informare, orientare si consiliere s.a.)

Se va prezenta echipa de experţi pusa la dispoziţia
Resurse umane puse la dispoziţia
proiectului: poziţiile propuse si profilul expertului
proiectului
(experienţa, competente, expertiza)
Finanţări anterioare (informaţii şi detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă primită în
ultimii 3 ani din fonduri publice sau alte surse financiare de către partener).
Pentru fiecare proiect relevant, completaţi fisa de proiect de mai jos:

Fisa de proiect

Cod SMIS
Titlu
Nr înregistrare contract
Data semnare
Data incepere
Data finalizare

V

Entitate finanţatoare

Informaţii buget
Valoare totala proiect
Eligibil proiect (contribuţie
finanţator + buget de stat +
contribuţie eligibila beneficiar)
Eligibil beneficiar (contribuţie
finanţator + buget de stat +
contribuţie eligibila
benefciar/aferenta membrului
daca proiectul a fost implementat
in parteneriat)
Sprij in beneficiar (contribuţie
finanţator + buget de stat
aferenta membrului daca
proiectul a fost implementat in
parteneriat sau aferenta
beneficiarului daca a fost un
singur beneficiar)
Rambursare efectiva

Detalii proiect
Obiective
Rezultate
Activitati finanţate
NB: Pentru fiecare proiect care demonstrează capacitatea tehnica a aplicantului va f i
completat obligatoriu o fisa de proiect.
Notă:
Rubricile vor fi integral completate. Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea
asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.
Numele şi prenumele reprezentantului legaE.ing-.-Dorin Alexandrescu.
Semnătura
//
/ f
Ştampila
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