ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA CĂMĂRASU
Str. Principală, nr. 126, tel./fax. 0264 288 064
e-mail: primaria_camarasu@yahoo.com, cod fiscal 4426166
P R I M AR

Nr Inreg: ____ din ____ 2018

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL
OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014 - 2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 cu modificările și completările
ulterioare, UAT CAMARASU cu sediul in Comuna Camarasu, județul Cluj,
ANUNȚĂ
organizarea procedurii de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de
drept privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea
sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților
marginalizate, OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de
formare profesională adecvate nevoilor specifice:
1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere:
Dosarele de candadidatură vor fi depuse în plic sigilat pe care se va specifica: În atenția
Primăriei
Camarasu,
pentru
selecția
de
parteneri
în
cadrul
apelului
POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională
adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului
de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/
socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării
socio-profesionale.
i”. Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Camarasu,
în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț.
Perioada de depunere a ofertelor: 9 – 22 octombrie 2018 zilnic între orele
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2.

7 – 15.
Date de contact : Primăria Comunei Camarasu, strada Principală, nr 126
Tel. 0264288064
Dosar de candidatură:
In copie, semnat stampilat si certificate CONFORM CU ORIGINALUL de
catre reprezentantul legal:
a) Statutul/ actul constitutiv din care se face dovada ca are ca obiect de
activitate, activitati eligibile conform Ghidului solicitantului
b) Hotarare Judecatoreasca de infiintare
c) Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
d) Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale
e) Rezultatul exercitiului financiar pebtru ultimii 4 ani financiari incheiati - bilant
contabil si contul de profit si pierdeni (n-1, n-2, n-3,n-4)
f) Document identitate reprezentant legal
In original:
g) Scrisoare de intentie (conform modelului atasat in Anexa 1)
h) Fisa a partenerului (conform modelului atasat in Anexa 2)
i) Declarația de eligibilitate (conform modelului atasat in Anexa 3)
Scrisoarea de intentie va fi insotita de:
- CV-urile in format Europass ale expertilor cheie propusi de candidat pentru
activitatile proiectului. Fiecare Cv trebuie sa specifice pozitia pentru care expertul
este propus in proiect si trebuie sa fie datat si semnat de expert. Pozitiile vor avea in
vedere urmatoarele activitati: A2. Dezvoltare servicii de ingrijire la domiciliu –
aproximativ 165 beneficiari.

3. Obiectivele si scopul cererii de finantare:
a)

b)

c)

Obiectivul specific al programului este: OS 4.4 Reducerea numărului de
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii
sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate
nevoilor specifice
Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de servicii sociale adecvate
nevoilor pentru minim 165 de persoane varstnice din comuna Camarasu. Prin
obiectvul proiectului se asigura accesul persoanelor varstnice din Comuna
Camarasu la servicii integrate in concordanta cu nevoile specifice ale acestora,
imbunatatirea calitatii vietii,
promovarea participarii active a persoanelor
varstnice la viata sociala, obtinerea unei independente/ siguranta pentru
persoanele cu necesitati de ingrijire de lunga durata.
Scopul cererii de finantare: Cresterea nivelului de trai si asigurarea serviciilor
de baza si suport pentru persoanele varstnice din Comuna Camarasu.

Pentru a fi selectat, partenerul/partenerii selectati trebuie sa indeplineasca cerintele de
eligibilitate prevazute in:
- Orientari privind accesarea finantarilor din Programul Operational Capital Uman
2014 – 2020 – publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro
- Ghidul Solicitantului – conditii specifice – servici sociale si socio medicale pentru
persoane varstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 - publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro
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4. Principalele activitati ce vor fi derulate in cadrul priectului sunt:
 A1. Managementul proiectului (responsabil- Primaria Camarasu)
 A2 – Cresterea cunostintelor de specialitate a personalului implicat in furnizarea
serviciilor sociale
 A3 Dezvoltarea și furnizarea de servicii de ingrijire la domiciliu (deschisa
responsabil partener selectat) - aproximativ 165 beneficiari .
5. Activitatile partenerului/partenerilor
A.3 Dezvoltare servicii de ingrijire la domiciliu
aproximativ 165 beneficiari

-

-

(responsabil: partenerul selectat)

Partenerul/ partenerii privati (asociatie sau fundatie) selectati:
Participa la Campania de informare a grupului tinta in vederea prezentarii accesului
la serviciile de ingrijire la domiciliu si servicii de ambulanta sociala cu respectarea
principiilor privind egalitatea de sanse ;
Asigura expertiza pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri bătrâni la domiciliu;
Asigura expertiza in vederea depunerii documentatiei necesare licentierii servciilor
sociale infiintate;
Colaboreaza cu solicitantul si partenerii finantarii, dupa finalizarea proiectului in
scopul sustenabilitatii serviciilor infiintate in cadrul proiectului;

6. Criterii de selectie
Conditii generale de eligibilitate privind partenerii:
- trebuie sa indeplineasca toate conditiile de eligibilitate stabilite in Orientari privind
accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Captial Uman 2014 – 2020
publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro
- trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate stabilite in Ghidul Solicitantului –
Conditii specifice - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice AP 4/
PI 9.ii/ OS 4.4 publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro
Conditii specifice:
-

-

Candidatul privat asociatie sau fundatie este acreditat ca furnizor de servicii sociale,
conform legii nr 197/ 2012 si HG 118/ 2014 – conditie obligatorie de indeplinit
Candidatul are o vechime de cel putin un an de la infiintare la data depunerii
candidaturii si cel putin 6 luni experienta pentru activitatea propusa (A3) – conditie
obligatoriu de indeplinit
Activitatea relevanta, dovedita de fisa partenerului, semnata si stampilata de
reprezentantul legal al institutiei;
Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute
de:
o Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational
Capital Uman 2014 – 2020, cu modificarile si completarile ulterioare
o Ghidul solicitantului - Conditii specifice - Servicii sociale si socio-medicale
pentru persoane varstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 publicat pe site-ul
www.fonduri-ue.ro

7. Procedura de evaluare a apertenerilor
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Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos. Punctajul maxim posibil
obţinut este de 65 puncte. Vor fi declaraţi admişi participanţii care întrunesc un punctaj de
peste 50 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi participanţii care întrunesc 50 de puncte sau mai
puţin. Vor fi declaraţi câştigători participanţii admişi care întrunesc numărul cel mai mare de
puncte pentru categoria vizată. Departajarea candidaților declarați admiși, cu același număr
de puncte, se va face prin stabilirea celei mai mari experiențe în furnizarea serviciilor sociale
precum și a numărului de beneficiari sprijiniți în activitatea sa profesionala. In cazul retragerii
câştigătorului se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant admis pe categoria
vizată. Primaria va selecta 1 partener eligibil pentru activitatea eligibilă din Ghidul
Solicitantului - Condiţii specifice.

Nr.
1.

Criterii de selecţie
Capacitatea financiară a partenerului:

Punctaj
10

- are capacitatea financiară de a genera venituri pentru a contribui la
cofinanţarea proiectului, inclusiv la asigurarea lichidităţilor financiare
necesare activităţilor pe care le va derula între cerererile de
rambursare/plată:
Suma CA/ veniturilor pe ultimii 4 ani:
- 50.000 – 75.000 EURO
- 75.000 – 150.000 EURO
- Peste 150.000 EURO
2.

3.

0 puncte
5 puncte
10 puncte

Experienţa potenţialilor parteneri în domeniul specific al activităţilor
eligibile din Ghidul solicitantului Condiţii specifice:
 minim 6 luni – 1 an – 0 puncte
 între 1 an -3 ani -10 puncte
 peste 3 ani – 20 puncte

35

Nr. de persoane aparţinând grupului ţintă eligibil în funcţie de
specificaţiile şi tipologia menţionată în Ghidul Solicitantului pentru fiecare
activitate elegibilă (pentru acest apel) ce au beneficiat de servicii de
îngrijire persoane vârstnice:
între 1 - 5 0 persoane – 5 puncte;
între 50-100 persoane – 10 puncte;
peste 100 persoane – 15 puncte
Principalele activităţi propuse a fi desfăşurate de potenţialii parteneri în
20
cadrul proiectului pe domeniul aplicabil:
 furnizare de resurse umane parteneriatului pentru prezentul apel
– 1 CV specialist – 5 puncte; 2 CV specialisti – 10 puncte; peste 2
CV specialisti – 10 puncte;
 furnizare de resurse materiale parteneriatului – 10 puncte;
TOTAL
65

Organizatiile interesate sa participe la selectia de partener/parteneri vor depune
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dosarul de candidatura asa cum este prezentat la punctele 1 si 2 din prezentul anunt
cu mentiunea <In atentia Primariei Comunei Camarasu, pentru selectia de parteneri in
cadrul apelului POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare
profesională
adecvate
nevoilor
specifice
în
vederea
integrării
socioprofesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională
adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale,
la sediul UAT
Camarasu, Comuna Camarasu, judetul CLUJ
Scrisoare de intentie si anexele sunt accesibile:
-

persoana de contact Seres Ioana Mihaela nr tel
primaria@primariacamarasu.ro

0786071044 ,

mail

Propunerile de parteneriat vor fi evaluate si selectate de catre o comisie numita prin
Dispozitia Primarului Comunei Camarasu.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate, în baza evaluării, de către
comisia de selecţie. Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-ul Primăriei
Camarasu, după avizarea raportului comisiei de evaluare de către reprezentantul legal al
instituţiei.
Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu
creează nici o obligaţie pentru Primăria Camarasu, în situaţia în care cererea de finanţare
depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării
cererii de finanţare nu fac obiectul nici unei pretenţii de natură financiară, sau de orice alta
natură, pentru nici una dintre părţi.
Primăria Camarasu îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări în perioada de selecţie şi
documente suport suplimentare partenerilor selectaţi (de ex. cazier fiscal, declaraţii pe
propria răspundere suplimentare etc.) înainte de încheierea acordului de parteneriat.
La momentul depunerii dosarului de participare la selecţia de parteneri, fiecare participant
are obligaţia să deţintă semnătura electronică aferentă platformei MY SMIS.
După finalizarea selecţiei de parteneri aceştia vor avea obligaţia de a numi două persoane
pentru a oferi informaţii in legătură cu parteneriatul şi completarea câmpurilor aferente
partenerului din cadrul aplicaţiei MY SMIS.
Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe site-ul Primăriei Camarasu.

PRIMAR,
MOCEAN IANCU MARCEL
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Anexa 1 – Scrisoare de intenție

SCRISOARE DE INTENŢIE
...................................... (denumire partener, adresă, tel, fax, CIF), reprezentată legal prin
.......................(nume, prenume, funcţie) îşi exprimă intenţia de a participa în calitate de
partener, în proiectul care va fi depus pentru finanţare nerambursabilă, de către Primăria
Camarasu finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU),
”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI
9.ii/ OS 4.4, Regiunea Nord Vest.
...................................... (denumire partener) dispune de resurse umane şi materiale pentru
implementarea următoarelor activități (conform pct. 5 din Anunț), care se vor desfăşura în
proiectul pe care Primăria Vad îl va propune:
................................................................................................................................................
De asemenea, ...................................... (denumire partener) va asigura cofinanţarea de
..............% din bugetul care îi va reveni în vederea implementarea activităţilor.
Prezentăm succint experienţa ...................................... (denumire partener):
……………………………………………………………………………..................................
……………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………......................
Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni partener
în cadrul proiectului dumneavoastră, ce urmează a fi depus.

Reprezentant legal,
Nume si prenume,
Semnătura şi ştampila
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Anexa 1 – Fișa partenerului:
FIŞA PARTENERULUI
Denumire organizaţie/instituție
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Anul înfiinţării
Bugetul gestionat în ultimul an
Date de contact (adresă, tel., fax, email)
Persoana de contact (nume, poziţia
în organizaţie)
Informaţii privind activitatea
anterioară în domeniu

Activitatea /activităţile din cadrul
proiectului în care doriţi să vă
implicaţi (conform Ghidului)
Resurse umane (nr. total de angajați,
și nr de angajați cu experiență
relevantă pentru implementarea
proiectului)

Semnătură și ștampilă:
_________________________
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Anexa 3 - Declarația de eligibilitate

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE1

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............, în
calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire
partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul
depunerii Cererii de Finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020,
apelul de proiecte POCU/436/4/4/ declar pe propria răspundere că:
1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri
publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii
cererii de finanţare. În situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după
transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire
solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.
2. <denumire solicitant>/<denumire partener>, 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 Legi 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;
 solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de
conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea

1

Se va completa pentru fiecare membru al parteneriatului, pentru proiectele care se implementează în
parteneriat.
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solicitantului/partenerului/partenerilor 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. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să 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;
4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului,
eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au
respectat legislaţia privind achiziţiile publice
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire
solicitant>/<denumire partener>, .
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
Data:
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