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ROMÂNIA                  APROBAT  

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                          PRIMAR 

Municipiul Odorheiu Secuiesc                                                                    GÁLFI ÁRPÁD            

Direcţia Dezvoltare şi Investiţii                                              

 Nr. înreg. 9884.din. 09.12.2021 
 
 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 
CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU) 

 
 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Dezvoltare şi 
Investiţii a Municipiului Odorheiu Secuiesc anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a 
partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării unui 
proiect şi depunerii cererii de finanţare aferente proiectului în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de 
investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului 
egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare 
formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, apelul de proiecte 

”Educație nonformală în sistem outdoor”. 

 
Obiective Specifice:  
− O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare 
a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii 
aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate 
socioeconomic;  
− O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar 
în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei 
școli incluzive. 
 
Obiectivul general al proiectului este implementarea unor acțiuni care contribuie la atingerea 
obiectivelor specifice O.S.6.3. și O.S.6.6 în Municipiul Odorheiu Secuiesc. 
 
Scopul cererii de finanţare este obţinerea de sprijin financiar pentru implementarea unor acțiuni 
care contribuie la atingerea obiectivelor specifice O.S.6.3. și O.S.6.6. Implementarea acestor 
acțiuni poate fi realizată prin constituirea unui parteneriat,  prin apelul de proiecte ”Educație 
nonformală în sistem outdoor”. 
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt 
specificate în documentul “ Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul POCU 2014-2020”,  
varianta august 2020 şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice  de accesare a fondurilor 
”Educație nonformală în sistem outdoor”, publicat pe pagina de web http://www.fonduri-
structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman 
 
Detaliile privind activităţile, care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc 
în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice.  
 
 

http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
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Activităţi în care va fi implicat partenerul: 
Partenerii trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se 
înţelege accea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de exemplu: 
formarea profesională a grupului țintă OS 6.6 , programe de tipul educație nonformală în sistem 
outdoor pentru grupul țintă OS 6.3.) 
 
Dosarul candidatului trebuie să conţină următoarele documente: 

I. Documente necesare în copie - semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul 
de către reprezentant legal: 
1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect 

de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect şi 
Certificatul de Înregistrare Fiscală la Registrul Comerţului, precum și CI 
reprezentat legal/împuternicit (în cazul împuternicirii se atașează documentul 
care atestă statul acestuia). 

2. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani, din care să 
rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul de stat (balanţă, bilanţ 
contabil) 

II. În original: 
1. Declaraţie de eligibilitate 
2. Declaraţie privind evitarea dublei finanţări 
3. Declaraţia privind eligibilitatea  TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în 

cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FESI 2014-2020 
 (semnate şi ştampilate, stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea 
solicitantului/partenerilor,  menţionate la punctul 4.1.1. şi 4.1.2. din Orientări 
privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 
2014-2020, August 2021; 

4. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor 
şi taxelor locale; 

5. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor 
şi taxelor locale şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Genarală a Finanţelor Publice).  

 
Criterii de verificare a conformităţii administrative: 
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 şi ştampilă), după caz. 
 
NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă. 

 
Criterii de eligibilitate privind partenerii: 
 

• Partenerii naţionali sunt entităţi legal constituite în România, cu personalitatea juridică 
(cu excepţia Persoanelor Fizice Autorizate, Întreprinderi individuale sau echivalent, care 
nu sunt eligibile) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul 
de activitate/statut şi activitate/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de 
parteneri; 

• Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor 
generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate mai sus 4.1.1; 

• Partenerii transnaţionali sunt entităţi cu personalitate juridică din statele membre ale 
Uniunii Europene excluzând România (cu excepţia echivalentului Persoanelor Fizice 
Autorizate sau alte entităţi similare – angajaţi pe cont propriu, întreprinderi individuale, 
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etc.), legal constituite în ţara de origine, care desfăşoară activităţi relevante în cadrul 
proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul 
proiectului pentru care au rol de partneri; 

• Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate 
relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod 
direct la atingerea indicatorilor (de exemplu: formare profesională, informare şi consiliere 
profesională, programe de tipul “ a doua şansă “, incluziune social, măsuri pentru 
ocupare, educaţie preuniversitară/universitară, economie socială, etc.) 

• Notă: În urma procedurii de selecţie UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc va selecta  
partenerul care va obţine punctajul cel mai mare. 
 

1. Criterii de selecţie a partenerilor şi grila de evaluare: 

Nr. 
crt. 

CRITERIU DE SELECŢIE PUNCTAJ maxim 

1 Capacitate operațională: resurse umane, resurse 
tehnice relevante dpdv al proiectului 

20 puncte 

2 Capacitate financiară: cifra de afaceri/venituri pe 
ultimii 3 ani 

10 puncte 

3 Capacitatea profesională: dovada implementării 
unor proiecte din domeniile de activitate în care 
va fi implicat în cadrul proiectului, rezultatele 
obținute 

40 puncte 

4 Contribuția pe care își propune să o aducă în 
cadrul proiectului, gradul de înțelegere și 
asumare tehnico-financiară a obiectivelor 
proiectului și a rezultatelor așteptate. 

30 puncte 

 TOTAL 100 puncte 

 
2. Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de 

evaluare prezentate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi 
declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 60 de 
puncte. 

3. Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând 
toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de 
partener POCU AP 6/PI 10.i/OS 6.3, OS 6.6”, începând de la data publicării 
prezentului anunţ la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Serviciul 
Registratură, P-ţa Városháza, Nr.5, Odorheiu Secuiesc până la data de 23.12.2021, 
ora 16:00. 

4. Persoana de contact: Izsák Zita 
Adresa de e-mail: izsak.zita@udvarhely.ro 
Tel: 0744 987633 

5. Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 24.12.2021, pe site-ul Primăriei 
Odorheiu Secuiesc, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct. 

 
 
Pálfi Kinga     Izsák Zita 
Viceprimar     Consilier 
 

 


