ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de
aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, O.U.G. 40/2015 și Hotărârea pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă și ghidul Orientări Generale POCU 2014-2020 cu
modificările și completările ulterioare, Comuna Făcăeni din jud. Ialomița anunţă
organizarea unei selecţii pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept
privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital
Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 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, inclusive la parcursuri de învățare
formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific
6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor
cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor
din mediul rural.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în
vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect
POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Orientări Generale şi Condiţii Specifice
„Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, versiunea aprilie 2019.
Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfăşura
pe o perioadă de 30 de luni.
Activităţile eligibile sunt cele menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice
„ Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, versiunea aprilie 2019, și selectate de
Comuna Făcăeni, jud. Ialomița, cât şi activităţile orizontale, managementul proiectului,
achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect (ghidul
de finanţare se poate descărca de pe site-ul http://mfe.gov.ro/), după cum urmează:

Activitatea
A1. Sprijinirea participării la învățământul antepreșcolar prin furnizarea de servicii de informare și
consiliere a părinților / tutorilor / persoanei care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în
străinătate, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere
A2. Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul antepreșcolar, inclusiv prin

încurajarea mobilității personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor
programe de mentorat, de dezvoltare de competențe, alte forme de instruire
A3. Asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii și materiale de învățare pentru copiii din
învățământul antepreșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități
Procedura de selecție de parteneri privați a fost declanșată pentru selectarea de parteneri
privați pentru următoarele activități:
Activitatea
A1. Sprijinirea participării la învățământul antepreșcolar prin furnizarea de servicii de informare și
consiliere a părinților / tutorilor / persoanei care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în
străinătate, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere
A2. Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul antepreșcolar, inclusiv prin
încurajarea mobilității personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor
programe de mentorat, de dezvoltare de competențe, alte forme de instruire
A3. Asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii și materiale de învățare pentru copiii din
învățământul antepreșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități
Bugetul proiectului va fi de maxim 900.000 euro exprimat în lei la cursul 1 euro =
4.7591.
Grupul țintă va fi compus din 73 de copii cu vârste de 0-2 ani cu domiciliul în
comuna Făcăeni, jud. Ialomița (se vor încadra în condițiile impuse de Ghidul
Solicitantului – Condiții specifice „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”,
aprilie 2019), părinții / tutorii / persoana care are în grijă copilul cu părinți pelcați la
muncă în străinătate (minim 20 persoane), Personal didactic din EÎCP (educație și
îngrijire copii preșcolari) – minim 2 persoane.
Obiectivul general (scopul) proiectului constă în creșterea participării la
învățământul antepreșcolar cu 73 de copii din mediul rural aparținând grupurilor cu
risc de părăsire timpurie a școlii cu accent pe copii aparținând minorității roma, cu
domiciliul în comuna Făcăeni, jud. Ialomița.
Partenerul / partenerii privați selectați vor participa la configurarea și scrierea
cererii de finanțare.
Partenerul / partenerii privați vor avea obligația de a completa cererea de
finanțare în aplicația MySmis.
Profilul partenerilor
Având în vedere activităţile pe care urmează să le desfăşoare în cadrul proiectului, partenerii
sunt cei menționați în cadrul Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, pg. 9 și vor putea fi
Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară, națională,
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și
privați, Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale), Institutii

de cult si asociatii religioase, Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul
incluziunii sociale, APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar, ONG cu
competenţe şi experienţă în activitățile tehnice ale proiectului.
Condiţii generale de eligibilitate (Ghidul Solicitantul, Orientări Generale, Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020):
Partenerul / partenerii trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, cu
personalitate juridică, conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare structură cu
personalitate juridică desemnată ca fiind eligibilă prin Ghidul Solicitantului Condiții Specifice
aplicabil fiecărui apel de proiecte.
Partenerul / partenerii NU va / vor fi selectat / selectați dacă:
de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative
teritoriale, respectiv faliment și lichidare conform Legii nr.85/2014 privind procedura
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
l unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani
dinaintea depunerii cererii de finanţare 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;
solicitantului / partenerului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in
instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
întruna din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor
datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția
Naţională de Administrare Fiscală;
solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă,
corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul
intereselor financiare ale Comunităţilor;
tenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere
a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află

în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația
naționala si comunitara in vigoare
responsabil sau nu a furnizat aceste informații.
Partenerii naţionali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (nu sunt
eligibile persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și
alte entități similare fără personalitate juridică) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul
proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/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 / partenerilor menționate de mai sus;
Partenerii transnaţionali sunt entități cu personalitate juridică din statele membre ale
Uniunii Europene excluzând România (cu excepția echivalentului Persoanelor Fizice
Autorizate sau alte entităţi similare – angajați pe cont propriu, întreprinderi individuale, 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 parteneri;
Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate
relevantă. Prin ctivitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la
atingerea indicatorilor (de exemplu: formare profesională, informare și consiliere
profesională, programe de tipul „a doua șansă”, incluziune socială, măsuri pentru ocupare,
educație preuniversitară/universitară, economie socială, etc).
Partenerii naţionali şi transnaţionali sunt obligați să contribuie financiar la realizarea
proiectului prin asigurarea cofinanțării proprii aferente bugetului gestionat de fiecare partener
in cadrul proiectului, in functie de tipul categoriei de entitate din care face parte.
Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să contribuie financiar la realizarea proiectului
(cofinanţarea reprezintă 2% sau 5% din valoarea cheltuielilor eligibile gestionate de partener)
și trebuie să dovedească capacitate financiară conform ghidului Orientări Generale POCU
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.
Capacitatea operaţională
Fiecare partener are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare
nerambursabilă și/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului.

Capacitatea operaţională şi condiţiile de eligibilitate reprezintă criterii
ELIMINATORII.
Capacitatea financiară a parteneriatului
ONG cu vechime mai

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma

mare de 1 an

veniturilor totale pe ultimii 4 ani (n-1, n-2, n-3 și n-4) conform
situaţiilor financiar - contabile (balanță, bilanț contabil) SAU maxim
40% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

SC cu vechime mai

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma

mare de 1 an

cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 4 ani ((n-1, n-2, n-3
și n-4) conform situaţiilor financiar - contabile (balanţă, bilanț contabil)
SAU maxim 40% din valoarea asistenței financiare nerambursabile
totale

ONG cu vechime mai

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30%

mică de 1 an

din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

SC cu vechime mai

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30%

mică de 1 an

din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

Condiţii specifice
 Activitate relevantă dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de
reprezentantul legal al instituţiei, în domeniul activităţilor proiectului;
 Declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate
prevăzute de Ghidul orientări generale şi Ghidul solicitantului condiţii
specifice.

Procedura de evaluare a partenerilor
Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos.
Nr.
crt.
1.

Criterii de evaluare generale
Experienţa aplicantului în domeniul derulării de proiecte finanțate din surse
nerambursabile, publice sau private:
1 proiect finalizat sau aflat în implementare – 10 puncte
2 sau mai multe proiecte finalizate sau aflate în implementare – 20 puncte

Punctaj
maxim
20

2.

Nr.
crt.
1.

Experiența aplicantului în domeniul activității / activităților tehnice pentru
care candidează:
Minim 6 luni experiență în domeniul activității / activităților tehnice pentru
care candidează – 20 puncte
Între 2 ani și 6 luni experiență în domeniul activității / activităților tehnice
pentru care candidează – 30 puncte
Peste 2 ani experiență în domeniul activității / activităților tehnice pentru
care candidează – 40 puncte
Criterii de evaluare specifice
Capacitatea aplicantului de a implementa A1. Sprijinirea participării la
învățământul antepreșcolar prin furnizarea de servicii de informare și
consiliere a părinților / tutorilor / persoanei care are în grijă copilul cu
părinți plecați la muncă în străinătate, programe de educație parentală,
inclusiv măsuri de acompaniere
Se urmărește capacitatea partenerului de a oferi servicii de informare,
consiliere si educație parentală în comunități rurale.
Experiență de minim 6 luni – 10 puncte
Experiență între 2 ani și 6 luni – 20 puncte

40

Punctaj
maxim
20

2.

Experiența aplicantului în domeniul A2. Asigurarea resurselor umane
calificate pentru învățământul antepreșcolar, inclusiv prin încurajarea
mobilității personalului didactic prin scheme de mobilitate
profesională, asigurarea unor programe de mentorat, de dezvoltare de
competențe, alte forme de instruire
Se urmarește capacitatea partenerului de a oferi servicii de formare formală
sau non-formală resurselor umane din învățământul antepreșcolar din
comunități rurale, respectiv experiență în activități de sprijin a resurselor
umane din învățământul antepreșcolar în comunități rurale.
Experiență de minim 6 luni – 10 puncte
Experiență între 2 ani și 6 luni – 20 puncte

3.

Experiența aplicantului în domeniul A3. Asigurarea / dezvoltarea și
20
utilizarea de noi servicii și materiale de învățare pentru copiii din
învățământul antepreșcolar, în special pentru copiii aparținând
minorității roma și copiii cu dizabilități
Se urmarește experiența partenerului în elaborarea de materiale educaționale
pentru copiii de vârstă antepreșcolară din mediul rural.
Experiență de minim 6 luni – 10 puncte
Experiență între 2 ani și 6 luni – 20 puncte

20

Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Va fi selectat
maxim un partener / activitate.
Aplicanții care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor fi excluşi din procesul de
selecţie.

Dosarul de selecţie va cuprinde următoarele documente:
-

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului şi/sau statut/ orice alt
act de înfiinţare al organizaţiei în care sunt precizate tipurile de activităţi
desfăşurate (copie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal);

-

Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de
eligibilitate (original, conform modelului alăturat) – Anexa 1;

-

Fişa partenerului (original, conform modelului alăturat) – Anexa 2;

-

Declaraţie activităţi/domenii în care va fi implicat în calitate de partener Anexa 3;

-

Declarație-angajament privind asigurarea contribuției proprii, după caz,
de 2% sau 5% cf. Ghidului orientări generale și Ghidului solicitantului
condiții specifice – Anexa 4.

Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, pot obtine toate documentele
solicitate de la Primăria Comunei Făcăeni, str. Primăriei nr. 55, sat Făcăeni, comuna
Făcăeni, jud. Ialomița, e-mail clfacaeni@yahoo.com, fax 0243.313.045, tel. 0243.313.330
Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat vor depune completate,
semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se
va specifica: “Pentru selecţia de parteneri POCU Axa 6, 6.2”.
Documentele se vor depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei
Comunei Făcăeni (str. Primăriei nr. 55, sat Făcăeni, comuna Făcăeni, jud. Ialomița), în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la
data

de

29.08.2019,

ora

16.30.

Persoana

de

contact:

Din

Crinel,

e-mail:

clfacaeni@yahoo.com tel. 0243.313.330
Aplicanții vor lua în calcul faptul că, în eventualitatea depunerii unei cereri de
finanțare în parteneriat cu Comuna Făcăeni, jud. Ialomița, fiecare partener va suporta
contribuția proprie aferentă bugetului său.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în baza evaluării de
către comisia de selecţie. Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-ul
Comunei Făcăeni (www.primariafacaeni.ro) după avizarea raportului comisiei de evaluare
de către conducătorul instituţiei.
Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu
creează nici o obligaţie pentru Comuna Făcăeni în situaţia în care cererea de finanţare
depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării

cererii de finanţare nu fac obiectul nici unei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă
natură, pentru niciuna dintre părţi.
Primar,
Roșu Nuți

