PRIMĂRIA COMUNEI NOCRICH

METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR,
ENTITĂŢI PRIVATE, PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI
STRUCTURALE NERAMBURSABILE
A. CONTEXT GENERAL
• Primăria Comunei Nocrich organizează selecţia partenerilor, entităţi private, pentru participarea la proiecte
finanţate in cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea
sărăciei, Prioritatea de investiţii 4.1 Reducerea numãrului de persoane aflate în risc de sãrãcie 
ș
i excluziune
socialã din comunitã
ț
ile marginalizate în care existã popula
ț
ie apar
ț
inând minoritã
ț
ii rome, prin implementarea de
mãsuri integrate
• In conformitate cu dispoziţiile art. (23) şi (24) din OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând
cont de prevederile articolului 31, alin. (5) şi (6) din Ordinul MFP nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
• Selecţia partenerilor privaţi se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu cele ale prezentei
metodologii. Nu fac obiectul prezentei metodologii universităţile şi nici organizaţiile neguvernamentale
internaţionale specializate în domeniul educaţional.
• In aplicarea metodologiei de selecţie a partenerilor, entităţi private, se vor respecta şi prevederile cuprinse în
Ghidul Solicitantului (criterii de eligibilitate, criterii de selecţie etc), aplicabile fiecărui proiect în parte.
• Selectarea ca partener întrun proiect care se va depune spre finanţare nu generează obligaţii în sarcina Primăriei
Comunei Nocrich sau a celor selectaţi, decât în măsura în care proiectul a fost contractat şi doar pentru
elementele convenite în acordul de parteneriat.

B.
CONSTITUIREA

COMISIEI DE EVALUARE ŞI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR


Comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie în baza prezentei metodologii, cu
scopul exclusiv de a analiza şi evalua dosarele de participare, respectiv contestaţiile, primite din partea
potenţialilor parteneri, entităţi private.
Comisia de evaluare are următoarea componenţă:
 un preşedinte;
 2 membri;
 un secretar.
Atribuţiile Comisiei de evaluare sunt:
 asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potenţialii parteneri, entităţi private;
 analizează conformitatea dosarelor individuale de participare;
 evaluează calitativ conţinutul dosarelor individuale de participare;
 întocmeşte procesul verbal al concursului de selecţie a dosarelor individuale de participare
 comunică participanţilor rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale.
C. ETAPELE PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR
Procesul de evaluare şi selectare a partenerilor cuprinde 4 (cinci) etape, desfăşurate succesiv:
a. Etapa de depunere candidaturi
b. Etapa de calificare si de evaluare a ofertanţilor
c. Anunţarea şi publicarea rezultatelor
d. Soluţionarea contestaţiilor si afisarea rezultatului final
a. Etapa de depunere candidaturi
• Anunţul de selecţie va fi difuzat prin intermediul afişării acestuia pe pagina oficială de web a instituţiei,
respectiv www.
nocrich
.ro
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• Anunţul de selecţie va cuprinde:
 data limită de depunere a dosarelor de candidatură;
 axa de intervenţie în care se va depune proiectul;
 tema proiectului;
 obiectivele generale,
 principalele activităţi preconizate;
 principalele activităţi in care va fi implicat partenerul de proiect;
 criteriile de selecţie a partenerilor entităţi private.
Depunerea dosarelor se face la Secretariatul Primăriei Comunei Nocrich, Str. Principală, nr. 274 jude
ț
ul Sibiu.
Continutului dosarului de este cel prezentat in Anuntul de selectie si in Anexa nr.3:
• Scrisoarea de intenţie (Anexa 1)
• Fişa partenerului (Anexa 2)
• Documentele din „Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor” (Anexa 3
), dupa cum urmeaza:
1. Statutul organizaţiei
/actul constitutiv prin care se face dovada că 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
2. Contract de finanţare
,
acord de parteneriat
, dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor
proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează, este/a fost implicat în calitate de partener
sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene sau a implementat cel pu
ț
in 1 proiect cu finan
ț
are
nerambursabilă (în calitate de beneficiar sau partener)
3. Situaţiile financiar contabile 
(balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile pentru a
proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.
Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către
reprezentantul legal
4. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că respectă
Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la
punctul 4.1.1. (b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale;
5. 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;
6. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale
;
7. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a
Finanţelor Publice), din care să rezulte că reiasă ca nu are datorii scadente către Bugetul general consolidat, în
luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limită a candidaturilor.
8. Nota justificativă (conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale).
9. Documente Resurse Umane: CVurile în format Europass ale persoanelor propuse ca personal implicat in
proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care persoana este propusa în proiect şi trebuie să fie datat
şi semnat de către aceasta;
10. Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.:
materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).
Aceste documente se prezintă în original
11. Autorizari/ Acreditari ANC in funcţie de activitatea pe care o vor desfăşura în cadrul proiectului:
Domeniul ocuparea forţei de muncă
 furnizorii de formare profesională şi centrele de evaluare a competenţelor dobândite în sistem
nonformal şi informal trebuie să fie autorizaţi conform legii

furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă trebuie să fie acreditaţi
în condiţiile legii
Nota: agenţiile de muncă temporară nu sunt eligibile pentru a solicita finanţare în cadrul prezentelor apeluri de
proiecte;

Domeniul social
 furnizorii de servicii sociale să fie autorizaţi conform legii
Domeniul medical
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 furnizorii de servicii medicale/sociomedicale să fie autorizaţi conform legii
Domeniul educaţie

 Pentru propunerile de proiecte care vizează activitatea 1 – servicii educaţionale este obligatorie
participarea în proiect, a unei instituţii publice de învăţământ acreditate din reţeaua naţională (ISCED
02) din judeţul de unde se află comunitatea marginalizată.
Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către
reprezentantul legal
b) Etapa de calificare si de evaluare a ofertanţilor
In aceasta etapa se va proceda, intro prima faza, la verificarea documentelor de calificare, conform Anexei
nr.3:
1.Conformitatea documentelor
 Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin prezentul anunţ de selecţie
 Documentele solicitate respectă modelul publicat pe siteul Primăriei Comunei Nocrich
 Documentele date ca model sunt integral şi corect completate
2.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
 A participat în calitate de partener sau beneficiar in cadrul proiectelor finanţate din Fonduri Europene
 Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect
 Are autorizare/acreditare pentru serviciile/activităţile propuse in proiect
3.Conduita candidatului
 Nu este subiect al unui conflict de interese
 Şia îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii fiscale
Dupa analizarea documentelor de calificare, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va proceda,
conform Grilei de evaluare (Anexa 
4), 
la evaluarea ofertelor luând în considerare următoarele criterii:
Criterii de selecţie
1. Capacitatea operaţională şi financiară
1.1 Resurse umane
Numărul de persoane cu experienţă în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuse
pentru activităţile proiectului (doar experţi cu studii superioare).
1  2 persoane
 5 puncte
Mai mult de 3 persoane 
 10 puncte
Evaluarea calitativă a experienţei din CV
Nivel scăzut (experienţă de până la un 1 an)
 5 puncte
Nivel mediu (experienþã cuprinsã între 1 ºi 3 ani ) 
 10 puncte
Nivel înalt (experienţă mai mare de 3 ani)
 15 puncte
1.2 Situaţia financiară (media cifrei afaceri în ultimii 3 ani)
până la 10.000 euro
 5 puncte

între 10.000 si 50.000 euro 
 10 puncte
peste 50.000 euro
 20 puncte

2. Capacitatea profesională
2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanţare europeană
1 proiect
 5 puncte

Intre 2 si 5 proiecte
 10 puncte
Mai mult de 5 proiecte 
 15 puncte
2.2 Dovada experienţei de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului
Intre 6 luni si 1 an 
 5 puncte
Intre 2 si 5 ani
 10 puncte

Punctaj
maxim
45 puncte
25
10

15
20
20
30 puncte
15

15
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Mai mult de 5 ani 
 15 puncte
3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului
3.1 Numărul de activităţi principale în care partenerul doreşte să se implice
1 activitate
 5 puncte
2 activităţi
 10 puncte

3 activităţi
 15 puncte
Mai mult de 3 activitati 
– 25 puncte

TOTA L

25 puncte

25

100 puncte

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
c. Anunţarea şi publicarea rezultatelor
Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe siteul primăriei printrun anunţ (conform calendarului
procedurii), care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii
participanţi 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.
d. Soluţionarea contestaţiilor si afisarea rezultatului final
Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Primăria Comunei Nocrich ca parteneri în vederea aplicării cererii de
finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de maxim 2 zile
lucrătoare de la data publicării listei pe siteul primăriei, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii
în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
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