Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENȚIE
Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din Programul
Operațional Capital Uman ce urmează a fi depus de către Primăria Municipiul Fetești

În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de
drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanțare în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cod 2014RO05M9OP001, Cererea de
propuneri “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu
populație peste 20.000 de locuitori”________________ (denumirea organizației) își
exprimă intenția de a participa ca partener în cadrul unui proiect cu tema:
_______________________________________________________________________
La activitățile:
________________________________________________________________________
Precizăm că ___________________________(denumirea organizației) se încadrează în
categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru Axa prioritara_______
În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema
proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea
activităților unui proiect din POCU.
Declar pe proprie răspundere că:
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;
B. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor

sociale și nu avem datorii fiscale;

Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptați ca organizația noastră să devină
partener în cadrul unui proiect cu tema și activitățile menționate.

Numele și prenumele reprezentantului legal
…………………………………………………………………….

Data

Semnătura ………………………………………………….
Ștampilă

Anexa nr.2
FIŞA PARTENERULUI
Denumire organizație
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare in Registrul
Comerțului
Nr. de la Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor
Anul înființării
Cifra de afaceri

Pentru ultimii 3 ani

Date de contact(adresă, tel., fax, email)
Persoana de contact(nume, poziția
în organizație)
Tema de proiect pentru care aplica
Descrierea activității organizației,
relevanta pentru acest proiect

Vă rugăm să descrieți dacă în obiectul de activitate al organizației se
regăsește prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare
implementării proiectului, conform cu tema și activitățile la care doriți
să fiți partener

Activitatea /activitățile din cadrul
proiectului în care doriți să vă
implicați (conform Ghidului)

Vă rugăm să detaliați modalitatea de implicare a dumneavoastră în
activitățile proiectului în eventualitatea implementării unui proiect cu
tema aleasă de ofertant

Resurse umane

Se va trece nr. total de angajați, din care personalul relevant pentru
implementarea activităților în care ofertantul dorește să se implice si pe
care le-a menționat mai sus

Detaliați în tabelul de mai jos experiența anterioară relevantă pentru activitățile din cadrul
proiectului în care doriți să va implicați și/sau în proiecte cu finanțare nerambursabilă:
Titlul proiectului (conform
contractului de finanțare/contract
servicii)
ID-ul proiectului (acordat de
instituția finanțatoare) / Contract
servicii
Calitatea avută în cadrul proiectului

(solicitant/beneficiar/partener/contra
ctor)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării proiectului

Implementat sau in curs de implementare

Durata implementării proiectului
Rezultatele parțiale sau finale ale
proiectului
Valoarea totală a proiectului
Sursa de finanțare (bugetul de stat,
local, surse externe nerambursabile,
surse externe rambursabile)
Numele instituției finanțatoare
Notă
Rubricile vor fi integral completate.
Informațiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

Numele și prenumele reprezentantului legal
…………………………………………………………………….
Semnătura ………………………………………………….
Ștampila

Data

Anexa nr. 3

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR
Criteriu calificare
I.

DA

Conformitatea documentelor

Au fost depuse de către candidat ambele documente solicitate (Scrisoarea de
intenție și Fișa partenerului)
Documentele solicitate respecta modelul publicat pe site-ul Primăriei
Municipiul Fetești
Rubricile Fișei partenerului sunt integral completate
II.
Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător
activităților proiectului
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt
necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care
dorește să fie partener
Are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare
nerambursabilă si/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților
proiectului.
Are capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din proiect
III.
Conduita candidatului
Nu este subiect al unui conflict de interese
Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și
nu are datorii fiscale

Notă
Candidatul se considera calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”

NU

Anexa nr. 4
GRILA EVALUARE ŞI SELECTARE A OFERTANȚILOR
Criterii de selecție
Punctaj maxim
1. Capacitatea
operațională și
financiară

50 puncte

1.1 1.1Resurse umane:

30 puncte

1.1.1.1.1 Minim doi experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat
(dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar
experți cu studii superioare).
2 experți– 5puncte
3 experți– 10puncte
Mai mult de 3 experţi – 15puncte

15 puncte

1.1.2 Evaluarea calitativă a experienței din CV
Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile
proiectului de minim 1 an) – 5 puncte
Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile
proiectului de minim 2 ani) – 10puncte
Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile
proiectului de peste 3 ani)
– 15puncte

15 puncte

1.2 Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3
ani)
Până la 10.000 euro - 5 puncte
Între 10.000 si 50.000 euro - 10 puncte
Peste 50.000 euro - 20 puncte

20 puncte

2. Capacitatea profesională

20 puncte

2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană de către
partener
Intre 1-2 proiecte – 5 puncte
Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte

10 puncte

2.2 Dovada experienței partenerului în domeniul activităților proiectului
1 an – 1 punct
Intre 2-3 ani – 5 puncte
Peste 3 ani – 10 puncte

10 puncte

3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului
Numărul de activități principale în care partenerul dorește sa se implice
1 activitate – 10 puncte
2 activități – 20 puncte
3 activități – 30 puncte

30 puncte
30 puncte

TOTAL

100 puncte

Notă
Prin activități principale se înțeleg acele acțiuni care au drept rezultat nemijlocit obținerea output-urilor specificate prin
Ghidul Solicitantului.

Anexa nr. 5
Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al potentialului partener ca nu se afla în
niciuna din situatiile de excludere prevazute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea
solicitantilor

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria....., nr......., eliberata de ............, în calitate de
<functie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire partener>, cunoscând ca falsul în declaratii
este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii documentelor în cadrul anuntului de selectie
publicat de catre Municipiul Slobozia, declar pe propria raspundere ca institutia/ONG/intreprinderea
pe care o reprezint, nu se afla în niciuna din situatiile de excludere de mai jos:
 este în incapacitate de plata/ în stare de insolventa, conform Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrative
teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile
si completarile ulterioare, dupa caz;
 a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale îndreptata împotriva legii,
decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata;- se afla în stare de
faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, are
încheiate concordate, si-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de
finantare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situatii sau se afla în situatii similare
în urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile
nationale;
 reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea
solicitantului au comis în conduita profesionala greseli grave, demonstrate in instanta, pe care
autoritatea contractanta le poate justifica;- se încadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de
plata restante la bugetele publice, într-una din situatiile în care obligatiile de plata nete
depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de
atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea
solicitantului au fost condamnati printr-o hotarâre cu valoare de res judicata pentru frauda,
coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale în detrimentul
intereselor financiare ale Comunitatilor;
 solicitantul si partenerul/partenerii si/sau reprezentantii lor legali/structurile de conducere a
acestora si persoanele care asigura conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se afla
în situatia de conflict de interese sau incompatibilitate, asa cum este definit in legislatia
nationala si comunitara in vigoare
 se face vinovat de declaratii false în furnizarea informatiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informatii.Data,

Reprezentant legal,
Nume si prenume, __________________ Semnatura si stampila

Anexa 6
Declarație pe proprie răspundere (pentru persoana fizica)

Subsemnatul/a..............................................................., posesor/posesoare al/a CI seria ..............,
nr......................, eliberat de................................................, CNP .............................................., cu
domiciliul în .................................................................................................................................... având
ocupatia......................................... declar pe proprie raspundere, (cunoscând ca falsul în declaratii este
pedepsit de legea penala, conform prevederilor din Codul Penal) ca:
 Nu am fost condamnat/a printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de
conduita profesionala;
 Nu am comis în conduita profesionala greșeli grave, demonstrate în instanta, pe care
autoritatea contractanta le poate justifica;
 Nu am fost condamnat/a printr-o hotarâre cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie,
participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale în detrimentul
intereselor financiare ale comunitatii;
 Nu sunt în situatia de conflict de interese sau incompatibilitate cu solicitantul/ceilalți parteneri
ai acestuia, asa cum este definit în legislatia nationala si comunitara în vigoare;
 Nu sunt vinovat/a de declaratii false în furnizarea informațiilor solicitate de alte institutii ale
statului.

DATA ...............
SEMNATURA ...................

