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ANUNȚ SELECȚIE PARTENER PROIECT CU FINANȚARE FRDS
„Solidaritate pentru dezvoltare prin servicii de tip Centru de Zi”

În conformitate cu prevederile O.U.G. 23/2013 privind gestionarea financiara a
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic
European 2009 - 2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014, cu modificările şi
completările ulterioare,
U.A.T. ORAŞUL GEOAGIU, cu sediul în oraş Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr.
141, jud. Hunedoara, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui
Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare
în cadrul Programului finanţat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin intermediul
Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014 - RO10 “Copii
şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor
naţionale şi promovarea incluziunii sociale” - Schema de Granturi Mici “LOCAL”, lansat pe
data de 10.12.2013.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare:
I. Condiţii generale
este organizaţie nonprofit, cu sediul în România, recunoscută şi înregistrată oficial ca o
entitate
legală, organizată şi condusă conform legislaţiei româneşti în vigoare cu privire la organizaţiile
neguvernamentale; Crucea Roşie Română şi structurile sale cu personalitate juridică româneşti
sunt considerate eligibile;
- are capacitatea, conform statutului, să acţioneze în domeniul abordat prin proiect;
- este familiarizată cu specificul local (are/a avut o activitate relevantă în zonă);
- are experienţă relevantă în domeniul serviciilor pentru copii şi/sau tineri, inclusiv romi (a
derulat, în calitate de aplicant, cel puţin două proiecte relevante în domeniu sau a participat, în
calitate de partener, la implementarea unor astfel de proiecte, în ultimii cinci ani),
- dovedeşte bonitate profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost
condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor publice, legate de conduita profesională,
contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).
NU se află în niciuna din situaţiile de mai jos:
a) stare de faliment/insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea
economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii
similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de

reglementările naţionale;
b) în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice
comunitare şi/sau naţionale, a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor
contractuale;
c) are datorii către bugetul de stat (cu excepţia situaţiilor de reeşalonare, amânare la plată sau
unei situaţii asemănătoare cu efect suspensiv al obligaţiei de plată, reglementate conform
prevederilor legale sau al unor acte administrative oficiale);
d) a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în
organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale
Uniunii Europene, României sau Mecanismului Financiar SEE.
II. Condiţii specifice:
- În perioada de implementare:
a) Partenerul va suporta 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului şi
50% din valoarea cheltuielilor neeligibile.
b) Pentru realizarea activităţilor proiectului aferente Centrului de zi partenerul va
asigura cel puţin 10% din personalul de specialitate
- În perioada post-implementare
a) Partenerul va suporta 50% din cheltuielile de funcţionare ale centrului de zi:
cheltuieli administrative, cheltuieli cu serviciile prestate beneficiarilor, masa pentru
beneficiari, alte cheltuieli care se vor identifica în perioada de activitate.
O organizaţie neguvernamentală poate să se implice ca partener în maxim două proiecte depuse
la acelaşi apel de proiecte şi în maxim trei proiecte pe întreaga durată a programului (de fiecare
dată punând la dispoziţie o altă echipă de specialişti).
Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile eligibile
menționate în Ghidul Solicitantului.
ONG-urile interesate să participe la selecție sunt invitate să depună o scrisoare de intenție la
sediul U.A.T. ORAŞUL GEOAGIU, cu sediul în oraş Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr.
141, jud. Hunedoara, până la data de: 10.02.2014
Scrisoarea de intenție va fi însotită de urmatoarele documente:
- Copie conformă cu originalul: Act constitutiv sau documente legale constitutive, Hotărâre
judecătorească ce atestă personalitatea juridică, Certificat de înregistrare fiscală, Certificat de
înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor, Statut;
- Documente din care să rezulte capacitatea de implementare de proiecte (să fi derulat, fie în
calitate de aplicant, fie de partener, cel puțin două proiecte relevante adresate copiilor şi/sau
tinerilor, inclusiv de etnie romă, în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2013 – proiecte
începute şi încheiate în perioada menționată). Dacă organizația a fost implicată ca şi partener, se
vor menționa inclusiv datele despre responsabilitățile specifice ale organizației în proiect şi
valoarea bugetului gestionat direct în această calitate.(CV-uri reprezentative membrii entitate,
etc.);
- Raport de activitate pentru ultimii 2 ani;
- Declarația cu experiență în implementarea de proiecte finanțate din POSDRU în ultimii 2 ani;
- Declaraţie pe propria răspundere privind asumarea şi îndeplinirea condiţiilor specifice în
perioada de implementare şi post implementare a proiectului .
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii
selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în documente.
Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată, pe site-ul: www.geoagiu.ro

