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ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

Primăria Orașului Tălmaciu anunță organizarea unei proceduri de selecție parteneri
pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborarii și depunerii cererii
de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman
(POCU) 2014-2020, axa prioritară 4-incluziunea socială și combaterea sărăciei,
obiectiv specific 4.2 - reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri
integrate care se adresează exclusiv comunităților marginalizate (non-rome),
localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraș, municipiu).
Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 362/2009;
- H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul
convergență;
- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020.
METODOLOGIA DE SELECȚIE A PARTENERILOR
în vederea depunerii unor cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020
Pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului în scopul depunerii
cererii de finanțare pentru viitorul proiect, partenerul trebuie să îndeplinească cerințe
generale precum și criterii de eligibilitate, specificate în Ghidul Solicitantului Condiții Generale și în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice:
AP 4/PI 9.ii/OS 4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile
marginalizate", POCU2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor
Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerințe și a criterillor de eligibilitate determină
respingerea oricărei candidaturi.
Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) Tălmaciu caută parteneri pentru un
proiect ce se va adresa unui grup țintă constituit din minim 400 de persoane ÷ maxim
550 (persoane cu vârsta între 0 – 59 de ani, repartizate pe grupe de vârstă aproape
uniform - situația reală se va afla în jurul zilei de 1 septembrie 2016 în urma analizei
preliminare la nivel de comunitate). În cadrul proiectului se vor derula următoarele
categorii de activități:
 Activitatea 1.
Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație, educația timpurie, de
nivel ante-preșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua
șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate.
 Sub-activitatea 1.1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația
timpurie - învățământ ante-preșcolar.
 Sub-activitatea 1.2. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația
timpurie - învățământ preșcolar;
 Sub-activitatea 1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin
programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală;
 Sub-activitatea 1.4. Programe de tip a doua șansă.
 Activitatea 2.
Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii.
 Sub-activitatea 2.1 Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă;
 Sub-activitatea 2.2.Participarea la programe de stagii pentru absolvenții de
învățământ superior;
 Sub-activitatea 2.3.Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă.
 Activitatea 3.
Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe contpropriu.
 Sub-activitatea 3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru
înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin.
 Activitatea 4.
Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii medicale,
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).
 Observații:
- lista de mai sus reprezintă o sinteză, cu titlu informativ, - descrierea
activităților și subactivităților , cu titlu de exemplu, se găsește în Ghidul
solicitantului-condiții specifice.
- tot acolo sunt și unele criterii pe care trebuie să le indeplinească partenerii în
proiect;

- valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși echivalentul în lei
a maxim 6 milioane de euro;
- detaliile privind Cofinanțarea proiectului sunt specificate în Ghidul
Solicitantului -Conditii Specifice.
A. Selectarea partenerilor:
Selecția se va face pe baza următoarelor documente pe care candidații le vor
depune la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu din strada Nicolae Bălcescu nr.
24 începând de la data publicării prezentului anunț, până la data de 26 august
2016, ora 13°°:
a. Anexa 1 - Scrisoarea de intenție - trebuie respectat modelul publicat;
b. Anexa 2 - Fișa partenerului – completată integral;
c. documentația solicitată prin Ghidul solicitantului-condiții generale și Ghidul
solicitantului-condiții specifice,
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse
în forma precizată și în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal
(semnatura și stampila), după caz.
Pe baza documentației depuse de candidați, Comisia de selectare a ofertelor
de parteneriat va verifica calificarea candidaților conform Anexei 3.
Condițiile de eligibilitate pentru parteneri trebuie să fie conforme cu Ghidul
Solicitantului. Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe va fi automat
respinsă.
B. Evaluarea candidatilor:
Candidații declarați admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va
folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100
conform grilei. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal
sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care
întrunesc mai puțin de 65 de puncte.
C. Depunerea documentelor:
Documentele se depun conform precizărilor de la punctul “A”.

