NR. 1518/29.05.2017
ANUNT SELECTIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL
PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2
,,POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non -roma) aflate in rise de
saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate/2/Reducerea numarului de
comunitati marginalizate (non -roma) aflate in rise de saracie si excluziune sociala, prin
implementarea de masuri integrate"
In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta si in conformitate cu Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Primaria comunei MILEANCA, cu
sediul in sat Mileanca, Comuna Mileanca, Judetul Botosani, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru
incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati publice sau de drept privat, in vederea depunerii unei cereri de
finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritara 4: Incluziunea sociala
si combaterea saraciei in comunitatile marginalizate rome, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
combaterea saraciei si a oricarei discriminari, Prioritatea de investitii 9ii: Integrarea socio-economica a comunitatilor
marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numarului de persoane aflate in rise de saracie si
excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non-roma), prin implementarea de masuri integrate.
Procedura de selectie a partenerilor dar si desfasurarea activitatilor pe intreaga perioada de derulare a parteneriatului
vor fi guvernate de urmatoarele principii: transparenta, nediscriminare, tratamentul egal, eficienta utilizarii
fondurilor.
Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii
parteneriatului pentru depunerea cererii de fmantare mai sus mentionata sunt specificate in Ghidurile POCU:
Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 si Ghidul
Solicitantului Conditii specifice - "Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360°) in comunitatile marginalizate", AP 4/PI
9.ii/OS 4.2.
Obiectivul specific al programului: Reducerea numarului de persoane aflate in rise de saracie si excluziune sociala
din comunitatile marginalizate (non-roma), prin implementarea de masuri integrate.
Obiectivul general al cererii de finantare: Dezvoltarea locala integrata a comunitatilor marginalizate din Comuna
Mileanca, judetul Botosani, prin acordarea unor masuri de sprijin pentru persoanele care se incadreaza in grupultinta, menite sa reduca gradul de saracie si excluziune sociala, sa asigure oportunitatea de dezvoltare a intregului
potential individual al prescolarilor si scolarilor, sa dezvolte abilitatile, cunostintele si experientele necesare ale
adultilor pentru integrare pe piata muncii si participare deplina la viata economica, sociala si culturala a Romaniei.
Scopul cererii de finantare: Cresterea participarii grupurilor vulnerabile din comunitatile marginalizate din comuna
Mileanca, judetul Botosani, prin implementarea de masuri integrate de combatere a saraciei si excluziunii sociale.
Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat se vor desfasura pe o perioada de 36 de luni.
Activitatile eligibile, care vor fi derulate in cadrul proiectului, sunt cele mentionate in Programul Operational Capital
Uman (POCU) 2014-2020, cat si activitatile orizontale: managementul proiectului, achizitii publice si masuri
specifice pentru informare si publicitate pentru proiect (documentul se poate descarca de pe site-ul
http://www.fonduri-ue.ro), dupa cum urmeaza:
Activitatea 1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie: educatia timpurie (de nivel prescolar),
invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii, prin acordarea unor
pachete integrate:
•
•

Sub-activitatea 1.2. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie - Invatamant
prescolar;
Sub-activitatea 1.3. Sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin: programe de tip zone prioritare
de educatie/ scoala dupa scoala;

Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii:
•

Sub-activitatea 2.1 Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin formare profesionala;

•

Sub-activitatea 2.4. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca;

Activitatea 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu:
•
•

Sub-activitatea 3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta (persoane aflate in rise de saracie si
excluziune sociala) pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin;
Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri;

Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul
centrelor comunitare integrate (medico-sociale).
Activitatea 5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta;
Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte (acolo unde este cazul);
PROFILUL PARTENERILOR SI ACTIVITATILE IN CARE VOR FIIMPLICATIPARTENERII
Avand in vedere activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul proiectului, Primaria comunei
MILEANCA, judetul Botosani, cauta parteneri, entitati cu personalitate juridica inregistrate in Romania, astfel:
•

•

•

•

Un partener (PI) responsabil pentru activitati/interventii in domeniul Educatiei (corespondente
Activitatii I/ Subactivitatile 1.2 si 1.3 mentionate mai sus): institute publica de invatamant acreditata
din reteaua nationals ISCED 0-2) din judetul Botosani, pentru furnizarea de servicii integrate pentru
copii, tineri, adulti (programe de tip Scoala dupa scoala, programe de tip A doua sansa, programe extra
curriculare).
Un partener (P2) responsabil pentru activitati/interventii in domeniul ocuparii fortei de munca
(corespondente Activitatii 2 / Subactivitatea 2.1 mentionata mai sus) - formare profesionala de tip
calificare pentru tineri, adulti; formare profesionala in domeniul dezvoltarii antreprenoriatului
(corespondente Activitatii 3 / Subactivitatea 3.1 mentionata mai sus) - formare profesionala de tip
initiere/specializare.
Un partener (P3) responsabil pentru activitati/interventii in domeniul ocuparii fortei de munca
(corespondente Activitatii 2 Subactivitatea 2.4 mentionata mai sus) -implementare scheme de ocupare a
fortei de munca: subventionarea locurilor de munca etc), in domeniul dezvoltarii antreprenoriatului
(corespondente Activitatii 3 / Subactivitatea 3.1 mentionate mai sus) - activitati de consiliere in
antreprenoriat, consultants, mentorat, sprijin pentru elaborarea si analiza planurilor de afaceri.
Un partener (P4) responsabil pentru activitati/interventii in domeniul suport pentru asistenta juridica
acte pentru persoane fizice (activitatea 6).

Partenerii vor putea fi autoritati publice, ONG-uri, companii private, agentii, institutii de invatamant, cu competence
si experienta in domeniile descrise mai sus pentru fiecare partener in parte.
CRITERII PENTRU SELECT ARE A ORGANIZATIILOR PARTENERE:
Conditiile generale de eligibilitate ale partenerilor sunt mentionate in ghidul "Orientari privind accesarea finantarilor
in cadrul Programului Operational Capital Uman" disponibil pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/.
Potentialii parteneri trebuie sa demonstreze experienta in implementarea a eel putin 1 proiect cu fmantare
nerambursabila si/sau experienta de eel putin 6 luni in domeniul eel putin uneia din activitatile proiectului.
Potentialii parteneri trebuie sa respecte regulile generale privind eligibilitatea (Ghidul General - POCU).
Potentialii parteneri NU trebuie sa se afle in niciuna din urmatoarele situatii, (conform prevederilor Ghidului General
POCU):
•

•
•

se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, are
incheiate concordate, si-a suspendat activitatea in ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de fmantare sau
face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de
aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile rationale;
reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au fost
condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesionala;
reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au
comis in conduita profesionala greseli grave, demonstrate in instanta, pe care autoritatea contractanta le
poate justifica;

•

•

•

•
•

se incadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intr-una din situatia in
care obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, conform
certificatului de atestare fiscalS emis de Agenda Nationals de Administrare Fiscala;
reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au fost
condamnati printr-o hotSrare cu valoare de res judicata pentru frauds, coruptie, participare la o organizatie
criminals sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Comunit&tilor;
partenerul si/sau reprezentantii sai legali/structurile de conducere ale acestuia si persoanele care asigura
conducerea partenerului se afla in situatia de conflict de interese sau incompatibilitate, asa cum este defmit
in legislatia nationala si comunitara in vigoare;
se face vinovat de declaratii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a
furnizat aceste informatii;
se afla pe lista beneficiarilor exclusi de la fmantare in urma rezilierii contractelor de finantare din culpa
beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat sa semneze contractul de finantare.

Potentialii parteneri trebuie sa contribuie financiar la realizarea proiectului. Potentialul partener trebuie sa se angajeze
sa suporte partea de cheltuieli eligibile care ii revine precum si partea de cheltuieli neeligibile. Fiecare partener va
suporta contributia proprie la cheltuieli eligibile, proportional cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente actiunilor pe
care le va implementa. De asemenea, fiecare potential partener va suporta 100% cheltuielile neeligibile rezultate din
implementarea activitStilor sale.
Potentialii parteneri trebuie sa demonstreze ca au capacitate financiara si operationala.
Capacitatea financiara si operationala
Capacitatea financiara se defineste ca valoare maxima a asistentei financiare nerambursabile pe care poate sa o
obtina fiecare membru al parteneriatului in functie de tipul organizatiei pe care o reprezintS. Capacitatea financiara si
operationala a fiecaruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluata avand in vedere informatiile privind experienta
in domeniul proiectelor (Cifra de afaceri/venituri totale), in raport cu resursele puse la dispozitie sau resursele
necesare pentru implementarea proiectului.
Capacitatea operationala a partenerului - reprezinta anii de experienta minima in domeniul proiectelor pentru care se
solicits finantare/ proiecte similare implementate anterior. Potentialul partener trebuie sa detina experienta in
implementarea a eel putin 1 proiect cu finantare nerambursabila si/ sau experienta de eel putin 6 luni in domeniul
activitatilor proiectului.
Capacitatea financiara a parteneriatului - in functie de tipul partenerului:
1. Institutii publice
Nu se evalueaza cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare solicitate este data de valoarea bugetului alocat
activitatilor de care este responsabila institutia publica in cadrul proiectului.
2. Organizatii Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1,
n-2 si n-3) conform situatiilor financiar - contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei
financiare nerambursabile totale.
3. Societal! Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe
ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar - contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim
30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.
4. Organizatii Neguvernamentale cu vechime mai mica de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare
nerambursabile totale
5. Societati Comerciale cu vechime mai mica de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare
nerambursabile totale
Maxim 1 membru al parteneriatului va beneficia de valoare maxima a finantarii nerambursabile de 30% sau 20%,
dupa caz. Pentru ceilalti membri ai parteneriatului se va aplica algoritmul de calcul prin raportare la cifra de
afaceri/venituri totale.

Dosarul de candidature al potentialului partener va cuprinde urmatoarele documente:
1. Anexa 1 - Scrisoare de intentie (in original);
2. Anexa 2 - Fisa partenerului (in original)
3. Anexa 3 - Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al potentialului partener privind
eligibilitatea (in original)
4. Anexa 4 - Declaratie de angajament a potentialului partener privind asigurarea contributiei proprii din
valoarea cheltuielilor eligibile aferenta activitatilor pe care le va implementa in project si eventualele
cheltuieli neeligibile aferente acestora (in original)
5. Anexa 5 - Declaratie privind conflictul de interese (In original)
6. Certificat de inregistrare fiscala (in copie conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentatul legal)
- acolo unde este cazul;
7. Certificatul de atestare fiscala emis de ANAF (in copie conform cu originalul semnata si stampilata de
reprezentatul legal) sau declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal ca organizatia nu are datorii
fiscale (in original) - acolo unde este cazul;
8. Certificat constatator emis de Registrul Comertului, act constitutiv si/sau statut/ orice alt act de infiintare al
organizajiei in care sunt precizate tipurile de activita^i desfasurate (in copie conform cu originalul semnata si
stampilata de reprezentatul legal);
9. CV-urile expertilor cheie propusi pentru implementarea activitatilor pe care potentialul partener
intentioneaza sa le desfasoare in cadrul proiectului. Expertii propusi vor avea urmatorul profil: studii
superioare absolvite cu diploma de licenta si experienta in activitatile propuse de aplicant (in original,
semnate si datate de fiecare expert propus);
CALENDARUL PROCEDURII DE SELECTIE:
Etapa procedurii de selectie
Publicarea anuntului de intentie pentru selectarea partenerilor
Termen limita solicitare clarificari
Termen limita raspunsuri clarificari
Termen limita depunere oferte
Publicare rezultate selectie
Depunere contestatii
Publicare raspunsuri contestatii pe site-ul institutiei
Publicare rezultate finale selectie parteneri pe site-ul institutiei
Procedura de evaluare a partenerilor:

Data limita
29.05.2017
09.06.2017
12.06.2017
14.06.2017 ora 16:00
14.06.2017 ora 20:00
15.06.2017 ora 12:00
15.06.2017 ora 17:00
15.06.2017 ora 20:00

Evaluarea partenerilor se va face in functie de domeniul de competenta, in ordinea descrescatoare a punctajului
obtinut, conform grilei de mai jos. Partenerii vor fi selectati in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, pana la
acoperirea tuturor activitatilor ce se preconizeaza a se desfasura de catre parteneri in cadrul proiectului. Criteriile de
evaluare si punctajele maxime pentru fiecare criteriu sunt detaliate in continuare:
GRILA DE EVALUARE INSTITUTIE DE INVATAMANT:
Nr. crt.
1

2

3

4

Criteriu de evaluare
Experienta ofertantului in domeniul derularii de proiecte europene ca
beneficiar/partener/subcontractant
Minim 1 proiect implementat - 30 p
Principalele sub-activitati propuse a fi desfasurate de partener in cadrul proiectului
pentru care a demonstrat ca are experienta necesara:
- 1 sub-activitate propusa - lOp
-2 sau mai mult de 2 sub-activitati propuse- 20 p
Numar experti cheie cu experienta in tipul de activitate asumat (conform CV)
1 expert - 5 p
2 experti- 10 p
3 experti - 1 5 p
Mai mult de 3 experti - 20 p
Derularea anterioara in cadrul institutiei a programelor de tipul:
Scoala dupa scoala, a doua sansa etc - 30 p

Punctaj maxim
30

20

20

30

GRILA DE EVALUARE PARTENERI PRTVATI:

Nr. crt.
1

2

3

4

Criteriu de evaluare
Experienta ofertantului in domeniul derularii de proiecte europene ca
beneficiar/partener/subcontractant
Minim 1 proiect implementat - 30 p
Experienta generala a ofertantului in domeniul implementarii activitatilor
proiectului de eel putin 6 luni:
- 6 luni - 2 ani - 1 5 p
- 2 - 5 ani - 25 p
- peste 5 ani - 30 p
Principalele sub-activitati propuse a fi desfasurate de partener in cadrul proiectului
pentru care a demonstrat ca are experienta necesara:
- 1 sub-activitate propusa - 1 0 p
- 2 sub-activitati propuse - 15 p
- mai mult de 2 sub-activitati propuse - 20 p
Numar experti cheie cu experienta in tipul de activitate asumat
Sub 10 experti- 10 p
Intre 10-30 experti - 15 p
Mai mult de 30 experti - 20 p

Punctaj maxim
30

30

20

20

IMPORTANT!!!!
Potentialii parteneri care nu indeplinesc condijiile de eligibilitate si care nu demonstreaza capacitatea operationala si
financiara vor fi exclusi din procesul de selectie. De asemenea, lipsa unuia din documentele ce trebuie depuse de
fiecare potential partener conduce automat la respingerea candidaturii acestuia.
DATA LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDATURA SI MODALITATEA DE
DEPUNERE
Organizatiile interesate vor depune dosarul de candidatura continand documentele solicitate, completate, semnate si
stampilate de reprezentantul legal, in plic sigilat pe care se specifica: Pentru selectia de parteneri in vederea depunerii
unei cereri de fmantare in cadrul POCU 2014 - 2020, Axa Prioritara 4, Obiectivul specific 4.2.
Plicul sigilat continand dosarul de candidatura, se va depune la sediul Primariei comunei MILEANCA din Str.
Principala, Comuna MILEANCA, Judetul Botosani pana la data de 14.06.2017, ora 16:00, persoana de contact:
Alexandru Azamfirei.
Primaria comunei MILEANCA isi rezerva dreptul de a cere documente suport suplimentare partenerilor selectati (de
exemplu: bilant contabil, cazier fiscal, etc) inainte de incheierea acordului de parteneriat.

PRIMAR,
AZAMFIREI ALEXANDRU
semnatura si stampil

METODOLOGIE PRIVIND SELECTIA PARTENERILOR, ENTITATI PRIVATE, PENTRU
PROIECTELE FINANTATE DIN FONDURI STRUCTURALE NERAMBURSABILE

Art.l Obiectiv si cadru general aplicabil:
Primaria COMUNEI MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI organizeaza selectia partenerilor, entitati
private, pentru participarea la proiecte finantate in cadrul Programului Operational Capital Uman, Axa
prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 4.2 Reducerea numarului
de persoane aflate in rise de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin
implementarea de masuri integrate
In conformitate cu dispozitiile art. (23) si (24) din OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si
completarile ulterioare si tinand cont de prevederile articolului 31, alin. (5) si (6) din Ordinul MFP nr.
2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare. Selectia partenerilor privati se face in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu cele ale prezentei metodologii. Nu fac obiectul prezentei metodologii universitatile
si nici organizatiile neguvernamentale Internationale specializate in domeniul educational.
In aplicarea metodologiei de selectie a partenerilor, entitati private, se vor respecta si prevederile cuprinse
in Ghidul Solicitantului (criterii de eligibilitate, criterii de selectie etc), aplicabile fiecarui proiect in parte.
Selectarea ca partener intr-un proiect care se va depune spre finantare nu genereaza obligatii in sarcina
Primariei COMUNEI MILEANCA JUDETUL BOTOSANI sau a celor selectati, decat in masura in care
proiectul a fost contractat si doar pentru elementele convenite in acordul de parteneriat.
Art.2. Etapele de desfasurare a selectiei dosarelor depuse
O entitate privata trebuie sa depuna cate un dosar de candidatura, pentru fiecare proiect la care doreste sa
fie partener. In vederea selectiei unui partener vor fi parcurse urmatoarele etape:
•
•
•
•

Inscrierea participantilor/candidatilor
Evaluarea dosarelor individuale de participare.
Anuntarea si publicarea rezultatelor
Solutionarea contestatiilor

Art.3. Depunerea dosarelor de candidatura
Anuntul de selectie va fi difuzat prin intermediul afisarii acestuia pe pagina oficiala de web a institutiei,
respectiv http://www.primariamileanca.ro.
Anuntul de selectie va cuprinde:
•
•
•
•
•
•

data limita de depunere a dosarelor de candidatura;
axa de interventie in care se va depune proiectul;
obiectivele generate,
principalele activitati preconizate;
principalele activitati in care va fi implicat partenerul de proiect;
criteriile de selectie a partenerilor entitati private.

3.3. Depunerea dosarelor se face la Secretariatul COMUNEI MILEANCA, din Str. Principala, Comuna
MILEANCA, Judetul Botosani, pana la data de 14 iunie 2017, ora 16:00
Art. 4. Continutul dosarului de participare
4.1. Documente statutare si specifice care sa ateste capacitatea entitatii private de a implementa activitatile
din proiect pentru care va fi selectata:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Anexa 1 - Scrisoare de intentie (in original);
Anexa 2 - Fisa partenerului (in original)
Anexa 3 - Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al potentialului partener
privind eligibilitatea (in original)
Anexa 4 - Declaratie de angajament a potentialului partener privind asigurarea contributiei
proprii din valoarea cheltuielilor eligibile aferenta activitatilor pe care le va implementa in
proiect si eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestora (in original)
Anexa 5 - Declaratie privind conflictul de interese (in original)
Certificat de inregistrare fiscala (in copie conform cu originalul semnata si stampilata de
reprezentatul legal) - acolo unde este cazul;
Certificatul de atestare fiscala emis de ANAF (in copie conform cu originalul semnata si
stampilata de reprezentatul legal) sau declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal
ca organizatia nu are datorii fiscale (in original) - acolo unde este cazul;
Certificat constatator emis de Registrul Comertului, act constitutiv si/sau statut/ orice alt act de
infiintare al organizatiei in care sunt precizate tipurile de activitati desfasurate (in copie
conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentatul legal);
CV-urile expertilor cheie propusi pentru implementarea activitatilor pe care potentialul
partener intentioneaza sa le desfasoare in cadrul proiecrului. Expertii propusi vor avea
urmatorul profil: studii superioare absolvite cu diploma de licenta si experienta in activitatile
propuse de aplicant (in original, semnate si datate de fiecare expert propus);

4.2. Comisia de evaluare poate solicita si alte documente justificative relevante.
Art. 5. Componenta comisiei de evaluare si de solutionare a contestatiilor
5.1 Comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie in baza prezentei
metodologii, cu scopul exclusiv de a analiza si evalua dosarele de participare, respectiv contestatiile,
primite din partea potentialilor parteneri, entitati private.
5.2 Comisia de evaluare are urmatoarea components:
•
•

un presedinte;
2 membri;
un secretar.

5.3. Atributiile Comisiei de evaluare sunt:

•
•
•
•

asigura procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potentialii parteneri,
entitati private;
analizeaza conformitatea dosarelor individuale de participare;
evalueaza calitativ continutul dosarelor individuale de participare;
intocmeste procesul verbal al concursului de selectie a dosarelor individuale de participare
comunica participantilor rezultatele finale ale evaluarii dosarelor individuale.

5.4 Constituirea si componenta Comisiei de solutionare a contestatiilor:
(1). Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie in baza prezentei metodologii, cu scopul exclusiv
de a analiza si evalua contestatiile primite din partea potentialilor parteneri, entitati private, ca urmare a
comunicarii rezultatelor finale ale evaluarii dosarelor individuale.
(2). Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarea componenta:
•
•
•

un presedinte;
2 membri;
un secretar.

Art.6. Evaluarea dosarelor
6.1 Depunerea dosarelor dupa termenul limita anuntat, sau lipsa unor elemente din dosar, conduc la
respingerea entitatii private respective.

6.2 Dosarele se analizeaza atat din punct de vedere al eligibilitatii entitatii private, cat si din punct de
vedere al calitatii candidaturii.
6.3. Pe baza punctajelor acordate de catre comisia de evaluare, entitatea privata va fi declarata admisa sau
respinsa, ca partener.
Art.7. Anuntarea si publicarea rezultatelor
Anuntarea rezultatelor procesului de evaluare si selectie a dosarelor individuale de participare se face in
data de 14 iunie 2017, ora 20.00, prin publicarea acestora pe site-ul COMUNEIMILEANCA.
Art.8. Solutionarea contestatiilor
8.1 In situatia in care, ca urmare a desfasurarii procesului de selectie, participant!! nu sunt multumiti de
rezultatul comunicat de Comisia de evaluare, acestia pot formula contestatii, in data de 15.06.2017, pana la
ora 12:00.
8.2 Contestatiile depuse vor fi solutionate cu celeritate, in data de 15.06.2017, pana la ora 17:00.
8.3 Rezultatele definitive dupa analizarea contestatiilor vor fi publicate pe site-ul institutiei in data de
15.06.2017, ora 20:00.

