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ANUNT DE SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU IMPLEMENTARE 

PROIECT 

Granturi SEE si Norvegiene 2014-2021 

PROGRAMUL “DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA 

INCLUZIUNII ROMILOR” 

 

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Pungesti, judetul Vaslui, in calitate de posibil 

Beneficiar al unui proiect finantat prin intermediul Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021, 

apel de propuneri de proiecte “Dezvoltare Locala” aria de program nr. 10 “DEZVOLTARE 

LOCALA SI COMBATEREA SARACIEI”, face publica procedura de selectie a unui partener de 

drept privat, responsabil cu activitatea de management a proiectului. 

In procesul de selectie a partenerului se vor respecta prevederile cuprinse in 

PROGRAMUL DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA 

INCLUZIUNII ROMILOR, Ghidul aplicantului, apelul nr. 4 “Dezvoltare locala”, documente 

disponibile la www.eeagrants.ro.  

 

OBIECTIVUL ANUNTULUI 

UAT Pungesti organizeaza selectia unei Organizatii neguvernamentale, inregistrate in 

Romania sau Norvegia, in calitate de partener, responsabila cu activitatea de management a 

proiectului. 

Proiectul pentru care se va selecta partenerul privat va fi depus in cadrul cererii de 

propuneri de proiecte apelul nr. 4 “DEZVOLTARE LOCALA”, PROGRAMUL DEZVOLTARE 

LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR. 

Proiectul are ca obiectiv implementarea de masuri in scopul prevenirii si combaterii 

saraciei si excluziunii sociale si care sa contribuie la cresterea accesului grupurilor defavorizate la 

serviciile sociale, precum si la cresterea nivelului de satisfactie ale acestor grupuri cu privire la 

calitatea acestor servicii. 

Comunitatea vizata de UAT Pungesti – Comuna Pungesti; 

Numar minim persoane incluse in grupul tinta conform ghid – 250. 

Valoare maxima buget proiect conform ghid – 2.5 mil Euro. 

Aplicantii vor lua in calcul ca la momentul depunerii cererii de finantare, bugetul alocat 

partenerului selectat va fi calculat avand in vedere prevederile din Ghidul aplicantului – apel nr. 4 

„DEZVOLTARE LOCALA”, documente disponibile la www.eeagrants.ro.  

http://www.eeagrants.ro/
http://www.eeagrants.ro/


Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt cele prevazute 

in Ghidul aplicantului – apel nr. 4 „DEZVOLTARE LOCALA”: 

- Activitate principala – infiintarea, dezvoltatrea sau 

extinderea/diversificarea/modernizarea serviciilor suport existente destinate persoanelor din 

grupuri vulnerabile bazate pe nevoile specifice ale acestora. 

A.3. Servicii socio-medicale –  Servicii de îngrijire socio-medicale (sociale, medicale și 

conexe) adresate persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor cronici, persoanelor 

care suferă de boli incurabile, copiilor cu nevoi speciale, persoanelor victime ale violenței în 

famili. 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE A PARTENERULUI PRIVAT 

 

Criteriile de eligibilitate ce trebuie indeplinite cumulativ de catre candidati pentru a putea 

fi selectati ca parteneri in cadrul proiectului sunt: 

 Sunt entitǎţi legal constituite; 

 Sunt înregistrate în România sau Norvegia; 

 Să îndeplinească condițiile generale și condițiile specifice de eligibilitate stabilite prin 

Ghidului aplicantului – apel nr. 4 „DEZVOLTARE LOCALA”, documente disponibile 

la www.eeagrants.ro.  

 Sunt Beneficiari de finanțări din alte surse publice (naționale, europene, granturile SEE 

& Norvegiene etc.) sau private în ultimii 5 ani, înainte de data depunerii prezentei cereri 

de finanţare. 

 Partenerul nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute la capitolul 2.6 din 

apel nr. 4 „DEZVOLTARE LOCALA”, documente disponibile la www.eeagrants.ro.  

 

 

DOSARUL DE PARTICIPARE 

 

Dosarul de participare se va depune la sediu Primariei Comunei Pungesti, sat Pungesti, 

comuna Pungesti, judetul Vaslui, cod postal 737445, pana la data de 07.11.2019, ora 12.00. 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente: 

1. Adresa de inaintare din care sa rezulte plus valoarea pe care o poate aduce la 

implementarea proiectului – in original. 

Adresa de inaintare va cuprinde: 

- Denumirea, adresa, date de contact organizatie, numele si datele de contact ale persoanei 

desemnate pentru acest proces de selectie. 

- Descrierea organizatiei (in care se ofera informatii privind experienta in domeniul in care 

aplica, indeplinirea criteriului de eligibilitate). 

- Motivatia participarii la proiect in calitate de partener privat . 

2. Documente de calificare 

- Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal privind incadrarea in conditiile 

de eligibilitate; 

- Documente constitutive/statutare/certificat de inregistrare – copie conform cu originalul. 

http://www.eeagrants.ro/


- Documente relevante experienta - Contract de finanțare fonduri europene (implementare 

SDL/schema de granturi). 

 

Nedepunerea unuia dintre documentele mentionate mai sus atrage excluderea 

participantului de la procedura de selectie. 

Dosarul de participare va fi depus in plic inchis, intr-un singur exemplar, la sediul 

Primariei Comunei Pungesti, pana la termenul limita de 07.11.2019, ora 12.00. 

Se va preciza pe plic: Dosar de participare la selectia de parteneri pentru proiect Granturi 

SEE si Norvegiene 2014-2021. 

            Solicitarile de clarificari pot fi depuse la sediul Primariei Comunei Pungesti, pana la 

termenul limita de 05.11.2019, ora 12.00. 

Adresa: sediu Primariei Comunei Pungesti, sat Pungesti, comuna Pungesti, judetul Vaslui, cod 

postal 737445  

Telefon: 0746 263 069 

Persoana de contact: Macovei Cristian-Mihai 

 

EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE 

 

In procesul de evaluare vor intra doar aplicatiile participantilor care au fost declarate 

eligibile conform Anexei 1. Aplicatiile participantilor eligibili vor fi ulterior punctate conform 

grilei de punctaj, 

mentionata in Anexa 2. 

Urmare a evaluării documentaţiei, aplicantul va fi declarat neselectat dacă a obţinut un 

punctaj mai mic de 50 puncte. Selectia partenerilor se face in ordinea punctajelor obtinute. 

Aplicantul va fi respins şi documentaţia nu va fi evaluată, pentru următoarele motive: 

- documentaţia a fost primită după termenul limită de depunere, respectiv 07.11.2019, ora 12.00; 

- documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate; 

- aplicantul a depus documentaţia necesară pentru dovedirea eligibilităţii, dar acesta nu este 

eligibil, respectiv nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate. 

 

 

ANUNTAREA 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.pungesti.ro. 

 

 

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR 

Eventualele contestatii se pot depune in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data comunicarii 

rezultatelor, la sediul UAT Comuna Pungesti. 

Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul www.pungesti.ro in 

termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data soluţionării acestora. 

 

 

http://www.pungesti.ro/
http://www.pungesti.ro/


ANEXA 1 

 

Grila de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii DA NU 

I. 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 Document verificat   

Se incadreaza in conditiile generale 

privind eligibilitatea partenerilor in 

cadrul cererilor de finantare 

conform Ghidului aplicantului – 

apel nr. 4 „DEZVOLTARE 

LOCALA”, documente disponibile 

la www.eeagrants.ro.  

Declaratie pe proprie raspundere a 

reprezentantului legal privind incadrarea in 

conditiile de eligibilitate; 

 

  

Documente constitutive/statutare/certificat de 

inregistrare – copie conform cu originalul. 

  

Are experienta in implementarea a 

cel putin un proiect cu finanțări din 

alte surse publice (naționale, 

europene, granturile SEE & 

Norvegiene etc.) sau private în 

ultimii 5 ani, înainte de data 

depunerii prezentei cereri de 

finanţare. 

 

 

 

Fisa partenerului – in original 

  

 

 

Notă: Aplicantul se consideră calificat numai in cazul în care la toate criteriile de calificare a fost 

bifată rubrica “DA” In cazul in care sunt mai multi aplicanti pentru activitatile din domeniul 

masurilor sociale, conditia referitoare la existenta proiectului de infrastructura sociala cu finantare 

din PNDR trebuie indeplinita de cel putin un aplicant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eeagrants.ro/


 

ANEXA 2 – Punctaj 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de evaluare 

Punctaj 

maxim 

Document justificativ 

verificat 

1 

Experienţa în timp a organizaţiei pe 

domeniul de activitate pentru care a depus 

candidatura 

20 
Contract de finantare – Copie 

conform cu originalul si fisa 

proiect – in original 

2 

Este descris corect și complet modul de 

alocare al resurselor pentru  

implementarea activităților propuse pentru 

realizarea obiectivelor 

30 Fisa partenerului – in original 

3 

Activitățile propuse și 

responsabilitățile/modul de implicare a 

organizației în proiect răspund concret 

obiectivelor identificate şi contribuie la 

îndeplinirea acestora 

30 Fisa partenerului – in original 

4 

Implicarea organizației generează valoare 

adăugată în ceea ce privește 

implementarea proiectului 

20 Fisa partenerului – in original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA PARTENERULUI 

FISA PARTENERULUI 



Denumire organizatie  

Cod de inregistrare fiscal  

Anul infiintarii  

Date de contact (adresa, tel., e-

mail) 

 

Responsabil legal (nume, functie)  

Persoana desemnata  

Descrierea activitatii organizatie, 

relevanta pentru acest proiect 

 

Resurse umane puse la dispozitia 

proiectului 

 

 

Finantari anterioare (informatii de detalii privind asistenta financiara nerambursabila primita in 

ultimii 5 ani din fonduri publice sau alte surse financiare) 

Pentru fiecare proiect relevant, completati fisa de proiect de mai jos: 

FISA PROIECT 

Nr. Contract 

Titlul  

Data finalizare 

 

Entitate finantatoare  

Valoare proiect  

Detalii proiect 

Obiective   

Rezultate  

Activitati finantate  

 

Nota 

Rubricile vor fi completate integral. 

 

Nume/Prenume Reprezentant legal: 

Semnatura  

Stampila 


