Nr. 35121/19.11.2021

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

Municipiului Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeş
Date de contact
Tel : 0248511034
Fax : 0248510055
E-mail: primarie@primariacampulung.ro
Web: www.primariacampulung.ro
Prin apelul de selecție nr. 624/01.11.2021, Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung
Muscel anunță lansarea apelului pentru următoarele fișe de proiect, din Ghidul Solicitantului –
Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru investiții POCU în cadrul SDL Grupul de
Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI 9.vi/ OS 5.1:














Fișa intervenției #5 Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv prin dezvoltarea
serviciilor medicale în centrele medico-sociale integrate.
Fișa intervenției #8 Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația
Oamenilor de Afaceri Argeș și Camera de Comerț.
Fișa intervenției #9 Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și adulți
în vederea inserției pe piața muncii.
Fișa intervenției #11 Creșterea gradului de ocupare pentru persoanele vârstnice și femei.
Fișa intervenției #12 Creșterea gradului de ocupare pentru populația de etnie roma prin
integrarea acestora în activitățile existente.
Fișa intervenției #14 Accesul și menținerea pe piața muncii a tinerilor cu vârsta între 18
și 24 de ani, inclusiv prin dezvoltarea de programe de ucenicie și școală profesională.
Fișa intervenției #15 Dezvoltare școala profesională în sistem dual respectiv, acordare de
pachete integrate, inclusiv burse suplimentare.
Fișa intervenției #18 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu.
Fișa intervenției #20 Campanii de informare, conștientizare pentru implicarea activă și
voluntară a membrilor comunității prin realizarea de activități de prezentare de exemple
de bună practică.
Fișa intervenției #21 Cooptare de medici și asistenți în vederea oferirii de servicii de
sănătate.
Fișa intervenției #22 Înființarea de servicii medicale mobile și servicii integrate de
asistență medicală și consiliere.
Fișa intervenției #24 Organizarea de campanii de informare și conștientizare pentru
implicarea activă și voluntară a membrilor comunității.

În conformitate cu OUG nr. 40/2016, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 93/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020,
Documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital

Uman 2014 - 2020" și Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru
investiții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP5/ PI 9.vi/ OS 5.1,
UAT Municipiul Câmpulung, județ Argeș, cu sediul în strada Negru Vodă nr 127, Câmpulung,
anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de parteneriat în
vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014 – 2020 (POCU) finanțat din Fondul Social European, Axa prioritară 5: Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale
combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii
de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1.:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe
cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Procedura de selecție va fi organizată pe LOT-uri pentru următoarele fișe de intervenție:






LOT 1: Fișa intervenției #8 Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu
Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș și Camera de Comerț
LOT 2: Fișa intervenției #9 Organizarea de cursuri de formare profesională pentru
tineri și adulți în vederea inserției pe piața muncii.
LOT 3: Fișa intervenției #20 Campanii de informare, conștientizare pentru
implicarea activă și voluntară a membrilor comunității prin realizarea de activități
de prezentare de exemple de bună practică.
LOT 4: Fișa intervenției #24 Organizarea de campanii de informare și
conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a membrilor comunității.

1. Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială în ZUM-urile identificate, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea
coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.
2. Obiective specifice măsurilor POCU 5.1 de implementarea SDL GAL Câmpulung Muscel sunt:
• Obiectiv specific 3 Facilitarea accesului populației din ZUM la servicii (administrative,
sociale, medicale) și locuri de muncă din zona funcțională.
• Obiectiv specific 6 Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu accent pe
persoanele din grupurile vulnerabile.
• Obiectiv specific 7 Îmbunătățirea sistemului de educație și asigurarea accesului
populației (copii și adulți) din teritoriul SDL la acesta.
• Obiectiv specific 8 Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile de bază.
• Obiectiv specific 9 Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor comunitare.
Obiectivele specifice ale fișelor de intervenție pentru care UAT Municipiul Câmpulung
organizează procedura de selecție parteneri sunt:
 Lot 1 și Lot 2 - Obiectiv specific 6 Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu
accent pe persoanele din grupurile vulnerabile.
 Lot 3 - Obiectiv specific 8 Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile de bază.
 Lot 4 - Obiectiv specific 9 Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor comunitare.
3. Scopul cererii de finanţare este obținerea sprijinului financiar pentru asigurarea accesului la
servicii sociale inclusiv prin dezvoltarea serviciilor medicale în centrele medico-sociale

integrate, crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația Oamenilor de Afaceri
Argeș și Camera de Comerț, organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și
adulți în vederea inserției pe piața muncii, creșterea gradului de ocupare pentru persoanele
vârstnice și femei, creșterea gradului de ocupare pentru populația de etnie roma prin integrarea
acestora în activitățile existente, accesul și menținerea pe piața muncii a tinerilor cu vârsta
între 18 și 24 de ani, inclusiv prin dezvoltarea de programe de ucenicie și școală profesională,
dezvoltare școala profesională în sistem dual respectiv, acordare de pachete integrate, inclusiv
burse suplimentare, înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu, campanii de
informare, conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a membrilor comunității prin
realizarea de activități de prezentare de exemple de bună practică, cooptare de medici și
asistenți în vederea oferirii de servicii de sănătate, înființarea de servicii medicale mobile și
servicii integrate de asistență medicală și consiliere, organizarea de campanii de informare și
conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a membrilor comunității.
Scopul anunțului de selecție parteneri este de a identifica parteneri în vederea depunerii unei
cererii de finanțare care să obțină sprijin financiar pentru următoarele intervenții POCU propuse
în SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel:
 Pentru Lot 1: Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația Oamenilor de
Afaceri Argeș și Camera de Comerț
 Pentru Lot 2: Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și adulți în
vederea inserției pe piața muncii,
 Pentru Lot 3: Campanii de informare, conștientizare pentru implicarea activă și
voluntară a membrilor comunității prin realizarea de activități de prezentare de exemple de
bună practică,
 Pentru Lot 4: Organizarea de campanii de informare și conștientizare pentru implicarea
activă și voluntară a membrilor comunității.
4. Activitățile eligibile care vor fi derulate în cadrul proiectului sunt cele menționate în Ghidul
Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru investiții POCU în cadrul SDL
Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI 9.vi/ OS 5.1 întocmit de Asociația Grupul
de Acțiune Locală Câmpulung Muscel, cât și activitățile orizontale: managementul proiectului,
achiziții publice și măsuri specifice pentru informare și publicitate pentru proiect (ghidul de
finanțare se poate descărca de pe site-ul http://galcampulung.ro/ ), după cum urmează:
Activitatea principală 1 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
Activitatea principală 2 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării
pe cont propriu.
Activitatea principală 3 - Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/medicale/medicosociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
Activitatea principală 4 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
Activitatea principală 5 - Combaterea discriminării și a segregării
5. Activitățile eligibile, conform Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, în care vor fi
implicați partenerii selectați vor fi:
LOT 1: Fișa intervenției #8 Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația
Oamenilor de Afaceri Argeș și Camera de Comerț

Aria de implementare: Zonele urbane marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor
Activitatea principală 2 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a
ocupării pe cont propriu.
Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție:
Crearea unui incubator de afaceri/ centru multifuncțional pentru sprijinirea antreprenorilor.
LOT 2: Fișa intervenției #9 Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și
adulți în vederea inserției pe piața muncii.
Aria de implementare: Zonele urbane marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor
Activitatea principală 1 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii.
Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție:
Realizarea unor cursuri de formare în vederea reorientării profesionale și adaptării la cerințele
pieței muncii în teritoriul SDL.
LOT 3: Fișa intervenției #20 Campanii de informare, conștientizare pentru implicarea
activă și voluntară a membrilor comunității prin realizarea de activități de prezentare de
exemple de bună practică
Aria de implementare: Zonele urbane marginalizate Pescăreasa și Cazărmilor.
Activitatea principală 5 - Combaterea discriminării și a segregării.
Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție:
Organizarea de campanii de informare și conștientizare a importanței efecturăii controalelor
medicale perioadice pentru adulți și a monitorizării dezvoltării adecvate a copiilor sub 1 an în
Zona Pescăreasa și Zona Cazărmilor, respectiv educației sexuale.
LOT 4: Fișa intervenției #24 Organizarea de campanii de informare și conștientizare
pentru implicarea activă și voluntară a membrilor comunității.
Aria de implementare: Zonele urbane marginalizate Pescăreasa.
Activitatea principală 5 - Combaterea discriminării și a segregării.
Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție:
Campanii de comunicare și prevenire a problemelor și activități de mediere a conflictelor
comunitare existente în zona Pescăreasa și cursuri de dezvoltare și mobilizare a comunității.
NOTĂ: O detaliere a tuturor activităților mai sus menționate se regăsesc în cadrul Ghidul
Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru investiții POCU în cadrul SDL
Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP5/ PI 9.vi/ OS 5.1, cap 1.3 Tipuri de
activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului apel de fișe de proiect
(pag. 33 – pag. 39).
ATENȚIE! În măsura în care aplicantul dorește să se implice în activitățile aferente mai multor
LOTuri, acesta va trebui să completeze câte o aplicație pentru fiecare lot și să depună câte un
dosar/plic distinct pentru fiecare lot.
Fiecare ofertant, ca potenţial partener, va menţiona în Nota justificativă (conform Orientări
privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020), lotul
și activitatea/activităţile în care doreşte să se implice.

Nota justificativă va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte
utilizarea eficientă a fondurilor, rolul partenerului în implementarea proiectului precum şi
justificarea alocării financiare propuse pentru desfăşurarea activităţilor în concordanţă cu
capacitatea financiară declarată.
Derularea activităţilor cadru şi acţiunile aferente acestora, care fac obiectul proiectului
dezvoltat în parteneriat vor respecta prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de
accesare a fondurilor pentru intervenții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung
Muscel AP 5/PI 9.vi/OS 5.1 întocmit de Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel și
disponibil pe pagina http://galcampulung.ro/
6. Durata proiectului: perioada de implementare a activităților din fișa de proiect nu va depăși
31 decembrie 2023, conform Apelului de Selecție.
7. Grupul țintă propus: conform Ghidului solicitantului – Condiții specifice, grupul țintă este
constituit din persoanele sprijinite direct în cadrul proiectului finanțat în contextul Obiectivului
Specific 5.1. pentru intervențiile POCU din cadrul unei SDL, care beneficiază de servicii
integrate şi care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:


au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare
Locală 2017-2023 GAL Câmpulung Muscel. Persoanele din comunitățile marginalizate aflate
în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest
teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea
marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație pe propria
răspundere).
 sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile
A/B/C de mai jos).
Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune
socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:
(A) în risc de sărăcie sau
(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau
(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.
8. Bugetul proiectului : valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 2.566.500 euro
(incluzând toate cele 12 intervenții, conform fișelor de intervenție prevăzute de SDL Grupul de
Acțiune Locală Câmpulung și Ghidul solicitantului – Condiții specifice).
Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile pentru fiecare LOT este:





Lot
Lot
Lot
Lot

1–
2–
3–
4–

200.000
344.500
150.000
101.000

euro
euro
euro
euro

calculat la cursul valutar menționat în Ghidului solicitantului – Condiții specifice, respectiv
septembrie 2021, 1 euro = 4,7271 lei.
9. Indicatori de realizare și de rezultat
LOT 1

Pentru intervenția #8 Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația Oamenilor de
Afaceri Argeș și Camera de Comerț, proiectul trebuiă să atingă următorii indicatorii POCU
prestabiliți de realizare și rezultat:
Indicatori de realizare
4S168 - Persoane din comunitățile
marginalizate aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială care beneficiază de
servicii integrate: 1200 persoane.
4S168.1.1 - Din care Roma: 80 persoane.
Numărul persoanele care beneficiază de
măsuri de ocupare – 600 persoane
Din care Roma: 65 populație Roma

Indicatori de rezultat
4S165 - Persoane din comunitățile
marginalizate aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfășoară o activitate
independentă, la încetarea calității de
participant, din care: 150 persoane.
4S165.1.1 – Din care Roma: 10 persoane

LOT 2
Pentru intervenția #9 Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și adulți în
vederea inserției pe piața muncii, proiectul trebuiă să atingă următorii indicatorii POCU
prestabiliți de realizare și rezultat:
Indicatori de realizare

Indicatori de rezultat

4S168 - Persoane din comunitățile
marginalizate aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială care beneficiază de
servicii integrate: 1200 persoane.
4S168.1.1 - Din care Roma: 80 persoane.
Numărul persoanele care beneficiază de
măsuri de ocupare – 600 persoane
Din care Roma: 65 populație Roma

4S164 - Persoane din comunitățile
marginalizate aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială care dobândesc o
calificare, la încetarea calității de
participant: 300 persoane
4S164.1.1. - Din care Roma: 35 persoane.

LOT 3
Pentru intervenția #20 Campanii de informare, conștientizare pentru implicarea activă și
voluntară a membrilor comunității prin realizarea de activități de prezentare de exemple de
bună practică, proiectul trebuiă să atingă următorii indicatorii POCU prestabiliți de realizare și
rezultat:
Indicatori de realizare
4S170 – Servicii la nivelul comunităților
marginalizate afalate în risc de sărăcie și
excluziune socială care beneficiază de sprijin,
640 din care:
4S170.2. – Servicii sociale 170 beneficiari

Indicatori de rezultat
4S167 – Servicii la nivelul comunităților
marginalizate aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială funcționale, din care: 9
servicii funcționale
4S167.2 – Servicii sociale: 2 servicii

LOT 4
Pentru intervenția #24 Organizarea de campanii de informare și conștientizare pentru
implicarea activă și voluntară a membrilor comunității, proiectul trebuiă să atingă următorii
indicatorii POCU prestabiliți de realizare și rezultat:
Indicatori de realizare

Indicatori de rezultat

4S170 – Servicii la nivelul comunităților
marginalizate afalate în risc de sărăcie și
excluziune socială care beneficiază de sprijin,
640 din care:
4S170.2. – Servicii sociale 170 beneficiari

4S167 – Servicii la nivelul comunităților
marginalizate aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială funcționale, din care: 9
servicii funcționale
4S167.2 – Servicii sociale: 2 servicii

9. Selecția partenerilor
Având în vedere activitățile pe care urmează să le desfășoare în cadrul proiectului, pot fi
selectați parteneri naționali, individuali, (nu consorții/asociații de parteneri), cum ar fi: ONGuri, companii private, agenții, instituții de învățământ, camere de comerț etc. (a se vedea în
secțiunea 9.2. lista completă de categorii de parteneri eligibili) cu expertiză relevantă pentru
acțiunile selectate. Activitățile în care va fi implicat partenerul selectat sunt activitățile ce vor
fi derulate în cadrul proiectului, descrise anterior, conform Ghidului Solicitantului – Condiții
Specifice.
Partenerii naţionali, așa cum sunt descriși în Ghidului solicitantului – Condiții specifice, sunt
entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu excepția Persoanelor Fizice
Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce desfășoară
activități relevante în cadrul proiectului și au în obiectul de activitate/statut și
activitatea/activitățile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea
referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor și asociațiilor
profesionale. Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul
Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menționate in Ghidul Solicitantului –
condiții generale.
Partenerul selectat va fi implicat în activitățile proiectului pentru care a fost selectat,
inclusiv în elaborarea Fișei propunere de proiect POCU, precum și în scrierea cererii de
finanțare, după evaluarea și selectarea Fișei depuse.
9.1 Reguli generale privind eligibilitatea potenţialului partener (Conform „Orientări privind
accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020”).
Potenţialul partener NU trebuie să se afle în niciuna din următoarele situaţii, (conform
prevederilor din „Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014-2020”), respectiv:

în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea
depunerii cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se
află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislaţia sau de
reglementările naționale;

în incapacitate de plată/stare de insolvență, conform OUG nr. 46/2013 privind criza
financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014
privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

reprezentanţii săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea
partenerului au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict
legat de conduita profesională îndreptată împotriva legii;


reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea
solicitantului au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanță, pe care
autoritatea contractantă le poate justifica;

se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice,
într-una din situația în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor
datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională
de Administrare Fiscală;

partenerul și/sau reprezentanții săi legali/structurile de conducere ale acestuia și
persoanele care asigură conducerea partenerului se află în situația de conflict de interese sau
incompatibilitate, așa cum este definit in legislația națională și comunitară în vigoare;

a suferit condamnări definitive datorită unei conduite profesionale îndreptată împotriva
legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;

se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informații;

partenerul se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii
contractelor de finanțare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat
să semneze contractul de finanțare.
Potențialul partenerul selectat trebuie să fie autorizat conform legii pentru desfășurarea
activităților pentru care a fost selectat.
9.2
Reguli specifice privind eligibilitatea potenţialului partener (Conform „Ghidul
Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru investiții POCU în cadrul SDL
Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI 9.vi/ OS 5.1”).
Partenerii eligibili sunt entități care trebuie să se încadreaze într-una din următoarele categorii,
în funcție de lotul pe care aplică și de relevanța pentru activitățile în care este implicat:
•
•

•

•

•
•

•

Autoritățile publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în
coordonarea/subordonarea acestora;
Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
(acreditați în conformitate cu prevederile HG 277/21.03.2002 privind Criteriile de
acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de
muncă, cu modificările și completările ulterioare;
Furnizori autorizați de formare profesională-autorizați în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 129/31.08.2000 privind formarea profesională a adulților,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe
alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educației și
cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4543/468/2004,
pentru aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale
obținute pe alte căi decât cele certificate a competențelor profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale, cu modificările și completările ulterioare;
Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
Asociații și fundații-persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței
Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu completările și
modificările ulterioare;
Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social
nr 62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•

•
•
•

Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni
patronale teritoriale)-persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite
în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
Întreprinderi sociale de inserție-persoane juridice atestate conform Legii 2019/2015
privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
Angajatori-persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990
privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Camere de Comerț și Industrie - persoane juridice de utilitate publică, organizații
autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor
din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/06.12.2007, cu modificările și
completările ulterioare.

Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare
locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL.
•

Unități școlare și Inspectorate Școlare Județene.

9.3. Capacitatea operaţională și financiară
Potenţialul partener trebuie să aibă în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura
celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu activităţile la care doreşte să fie
partener.
De asemenea, trebuie să demonstreze că are capacitate financiară şi operaţională. Capacitatea
financiară şi operaţională a potențialului partener va fi evaluată având în vedere informaţiile
furnizate de acesta, în raport cu resursele puse la dispoziţie sau resursele necesare pentru
implementarea proiectului.
Note:
1. Candidații trebuie să aibă în vedere prevederile din „Orientări privind accesarea finanţărilor
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020”, conform cărora: „o entitate cu
personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru fiecare cerere de
propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau de solicitant”. „...toate
proiectele identificate cu acea entitate juridică participantă vor fi respinse” de AM/OI POCU.
2. Candidații trebuie să aibă în vedere prevederile „Orientări privind accesarea finanţărilor în
cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020”, conform cărora „activităţile de
subcontractare se realizează numai de către solicitantul de finanţare, nu şi de partenerul
acestuia. Prin excepție, partenerii pot subcontracta activități/subactivități suport (de ex.,
organizare evenimente, pachete complete conţinând transport şi cazare a participanţilor şi/sau
a personalului propriu, sonorizare, interpretariat, tipărituri), dar nu și activități relevante,
pentru care au fost selectați ca parteneri în baza expertizei în domeniu”.
A. Capacitatea operațională a partenerului – stabilită prin ani de experienţă minimă în domeniul
proiectelor pentru care se solicită finanţare/număr proiecte similare implementate anterior.
Potențialul partener trebuie să aibă experiență în implementarea (în calitate de beneficiar sau
partener) a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau trebuie să aibă experiență de
cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.
B. Capacitatea financiară a parteneriatului – se stabileşte prin raportare la cifra de afaceri
(pentru Societăţi Comerciale)/venituri totale (pentru ONG-uri), conform prevederilor din
Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 20142020.

Capacitatea financiară a parteneriatului se stabileşte ca valoare maximă a finanţării nerambursabile
care poate fi accesată de fiecare organizaţie din cadrul parteneriatului în funcţie de tipul organizaţiei
(conform Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman
2014-2020).
10. Dosarul candidatului va cuprinde următoarele documente :
În copie, semnat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal :
a. Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului (operatori economici)/Certificatul de
Înregistrare la Judecătorie (organizații neguvernamentale)
b. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial,
eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii ofertelor care să ateste că domeniul de
activitate al candidatului corespunde obiectului procedurii şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni
cu privire la aplicarea legii privind procedura insolvenţei – pentru operatori economici ;
c. Certificat/cazier judiciar pentru reprezentantul legal al societatii/organizatiei.
d. Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate
desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect – pentru organizaţii
neguvernamentale
e. Certificat de inregistrare fiscala
f. Rezultatul exericiţiului financiar pentru anii 2017, 2018, 2019, 2020 – bilanţ contabil şi contul
de profit şi pierderi, vizate şi înregistrate de organul competent ;
g. Experienţa relevantă – se va prezenta contractul adus ca referinţă, recomandare de la
beneficiarul contractului respectiv sau alte documente considerate relevante pentru
demonstrarea experienței partenerului pentru domeniul proiectului.
În original:

 Scrisoarea de intenţie (conform modelel ataşat – Anexa 1)
 Fişa partenerului (conform modelel ataşat – Anexa 2)
În Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului participanţii vor menţiona lotul și
activitatea/subactivitățile din cadrul proiectului, în care doresc să se implice, pentru care
dispun de resursele financiare, materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a
acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale
pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat:
plus valoarea adusă proiectului.

 Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată de către acesta) că

nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor
generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la Cap. 4. Reguli generale de
eligibilitate, punctul 4.1.1. – Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor şi
punctul 4.1.2. – Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare
nerambursabilă prin POCU, din Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.
 Declaraţia pe propria răspundere (semnată de către reprezentantul legal) prin care îşi
asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane
necesare pe toată durata de implementare a proiectului, susţinerea cofinanţării şi a
cheltuielilor neeligibile;
 Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi
taxelor locale ;

 Certificatul fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat
sediul persoanei juridice privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul de stat;

 Scrisoare de bonitate din partea unei instituţii bancare pentru a proba că are capacitatea
financiară de realizare a activităţilor din proiect ;

 Nota justificativă (conform Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul

Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020) care va conţine o analiză a valorii
adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor, rolul
partenerului în implementarea proiectului precum şi justificarea alocării financiare
propusă pentru desfăşurarea activităţilor în concordanţă cu capacitatea financiară
declarată.

Nota justificativă va fi însoţită de :
 CV-urile în format EUROPASS ale experţilor cheie propuşi de potenţialul partener pentru
proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect
şi trebuie să fie datat şi semnat de expert ;
 Lista resurselor materiale deţinute de potenţialul partener şi propuse pentru utilizare în
cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru
desfăşurarea activităţilor proiectului).
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma
precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal
(semnătură), după caz.
NOTĂ : Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.
ATENȚIE! În cazul în care o entitate dorește să depună candidatura pentru mai multe loturi,
acesta va depune câte un dosar de candidatură distinct pentru fiecare lot pe care dorește să
aplice.

11. Depunerea documentelor
Organizaţiile interesate să participe la selecţia de parteneri vor depune dosarul cuprinzând
toate documentele şi informaţiile solicitate, în plicuri sigilate cu menţiunea : “Pentru selecţia
de partener POCU AP 5/PI 9.vi/OS 5.1 - LOT ......(se va menționa numărul lotului)”, la
registratura Primariei Municipiului Câmpulung, Str. Negru Vodă, nr. 127, judetul Argeş, până la
data de 08.12.2021, orele 10,00.
ATENȚIE! În cazul în care o entitate dorește să depună candidatura pentru mai multe loturi,
acesta va depune câte un plic distinct pentru fiecare lot pe care dorește să aplice.
Documentele vor fi îndosariate, numerotate şi trecute într-un opis.
Număr de exemplare : 1
Persoana de contact : Ungureanu Iuliana
Adresa de e-mail : primarie@primariacampulung.ro
Tel/fax. : 0248 511034/0248 510055
Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data
de 26.11.2021 inclusiv, la adresa de e-mail de mai sus.

Răspunsurile la clarificările solicitate de aplicanţi se vor publica în termen de maximum 2 zile
lucrătoare, pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung: www.primariacampulung.ro.
12. Procesul de evaluare şi selectare a partenerilor cuprinde 2 (două) etape:
- Etapa de calificare a ofertanţilor
- Etapa de evaluare şi selectare a ofertanţilor
12.1. Calificarea ofertanţilor
Pe baza documentaţiei depuse de ofertanţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va
verifica conform Anexei 3:
- conformitatea documentelor
- capacitatea ofertantului de a furniza servicii corespunzător activităţilor proiectului
- conduita ofertantului
a. Pentru îndeplinirea condiţiei de conformitate a documentelor, Comisia de selectare a
ofertelor de parteneriat verifică dacă:
- au fost depuse de către ofertant toate documentele solicitate (Scrisoarea de intenţie, Fişa
partenerului precum şi celelate documente şi informaţii solicitate)
- documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung
- documentele date ca model sunt integral şi corect completate
Pentru îndeplinirea condiţiilor de calificare, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat
verifică dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe:
b. Capacitatea ofertantului de a furniza servicii corespunzător activităţilor proiectului
1. Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare
implementării proiectului, conform cu activitatea/activităţile la care doreşte să fie partener.
2. A implementat/implementează, în calitate de partener sau beneficiar, proiecte finanţate din
Fonduri nerambursabile.
3. Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect.
c. Condiţiile privind conduita ofertantului
Nu se află în niciuna din situaţiile de excludere stipulate la Cap. 4. Reguli generale de
eligibilitate, punctul 4.1.1.– Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor şi punctul 4.1.2.
– Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU,
din Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman
2014-2020.
Ofertantul este considerat calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost
bifată rubrica „DA”.
12.2 Evaluarea şi selectarea ofertanţilor :
Ofertanţii care au îndeplinit criteriile de calificare vor trece în etapa de evaluare şi selecţie, în
care se va folosi Grila de evaluare si selectare a participantilor – Anexa 4. Dosarele vor fi
punctate de la 0 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un
punctaj egal cu sau mai mare de 60 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc
mai puţin 60 de puncte.
Pentru fiecare din activităţile din cadrul proiectului, vor fi selectaţi ofertanţii admişi, care au
obţinut cel mai mare punctaj în etapa de evaluare şi selectare.

Nr.
crt
1
2

3

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

Capacitatea operaţională: resurse umane, situaţia
financiară.
Capacitatea profesională: dovada implementării
unor proiecte cu finanţare nerambursabilă şi în
domeniile de activitate în care va fi implicat în
cadrul proiectului.
Contribuţia la activităţile proiectului: Numărul de
activităţi principale în care partenerul dorește să se
implice
(Prin activităţi principale se înţeleg acele acţiuni
care au drept rezultat nemijlocit obţinerea outputurilor specificate prin Ghidul Solicitantului –
Condiţii Specifice).
TOTAL

50 puncte
30 puncte

20 puncte

100 puncte

Criteriile de evaluare din tabelul de mai sus, sunt defalcate în Grila de evaluare şi selectare a
ofertanţilor – Anexa 4.
Comisia de selectare a partenerilor îl declară respins pe ofertantul care:
- nu transmite, în termenul stabilit de Primăria Municipiului Câmpulung, documentele
enumerate mai sus
- conform documentelor şi informaţiilor transmise, nu poate face dovada celor declarate pe
proprie răspundere.
13. Rezultatul procedurii
Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul www.primariacampulung.ro printr-un
anunţ care va conţine informaţiile privind participanţii 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.
14. Soluţionarea contestaţiilor
Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Municipiul Câmpulung ca parteneri în vederea aplicării
cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în
termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării Rezultatului procedurii pe site-ul
www.primariacampulung.ro, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în
termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiilor.
Contestațiile se depun la registratura Primariei Municipiului Câmpulung, Str. Negru Vodă, nr.
127, judetul Argeş, până la data de 14.12.2021.

15. Alte precizări
Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu
creează nicio obligaţie pentru Municipiul Câmpulung în situaţia în care cererea de finanţare
depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul elaborarii
Dosarului cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de
orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi. Municipiul Câmpulung îşi rezervă dreptul de a
solicita documente suport suplimentare partenerilor selectaţi înainte de încheierea acordului de
parteneriat.

În situaţia în care datele declarate de partenerul/partenerii selectaţi în cererea de finanţare şi
asumate prin acordul de parteneriat nu corespund cu informaţiile din documentele justificative
prezentate la semnarea contractului de finanţare şi decizia de finanţare este revocată, se
va/vor aplica clauza/clauzele penale stabilite prin acordul de parteneriat ce vor sancţiona
această situaţie.

Calendarul procedurii:
Depunere documentaţie

08.12.202, ora 10.00

Evaluare documentaţie

08-09.12.2021

Anunţ candidaţi admişi

09.12.2021

Depunere contestaţii

10-14.12.2021

Soluţionare contestaţii

15.12.2021

Anunţ final

15.12.2021

16. Anexe:
Anexa 1 – Scrisoare de intenție
Anexa 2 – Fişa partener
Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor
Anexa 4 - Grila evaluare si selectare a ofertanţilor
Model - Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitate
Model - Declarație pe propria răspundere privind contribuția propr

Primar,
Elena Valerica LĂSCONI
Întocmit,
Serviciul de Dezvoltare Urbană/Comp. P.F.E.
Iuliana Ungureanu, inspector

