
Anunt partener website: 

  

Anunț de intenție – procedură de selecție partener 

 

În conformitate cu prevederile Ghidului aplicanților pentru Programul “Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul nr. 4 “Dezvoltare locală”, finanțat prin 

intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, 

Primăria Comunei Sânnicolau Român, cu sediul in Comuna Sânnicolau Român, Strada 

Principala, nr. 1-4, judet Bihor anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea 

unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul 

“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul nr. 4 “Dezvoltare 

locala”. 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectati în vederea 

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect sunt 

specificate în Ghidului aplicantului pentru Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 

creșterea incluziunii romilor”, apelul nr. 4 “Dezvoltare locală”. 

Activitătile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitătile eligibile.  

Partenerii se vor implica activ și vor contribui efectiv la implementarea proiectului, împărtășind 

același obiectiv cu Primaria Sânnicolau Român, in calitate de Promotor de Proiect. În acest sens, 

este necesar ca partenerii să aibă capacitatea de a acționa în domeniul proiectului, potrivit rolului 

asumat și în conformitate cu responsabilitățile legale sau statutul lor. 

 

Profilul partenerilor 

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor care respectă următoarele condiţii de 

eligibilitate: 

În concordanță cu prevederile capitolului 2 – Eligibilitate, a Anexei II – Manual operațional, Aria 

de program 10, a Acordului de Program, în cadrul acestui apel de proiecte sunt eligibile ca 

parteneri entități cu personalitate juridică, publice sau private, după cum urmează: 

(1) din România: entități publice, asociații ale autorităților locale (inclusiv asociații de 

dezvoltare intercomunitară), grupuri de acțiune locală (GAL) și organizații neguvernamentale 

non-profit înființate ca persoane juridice în România; 

2) din Norvegia: orice entitate publică sau privată, cu caracter comercial sau necomercial, 

precum și organizații neguvernamentale înființate ca persoane juridice în Norvegia.  

 

Eligibilitatea partenerilor (persoana juridică, tipul organizației, statut etc.) va fi demonstrată cu 

documente legale la depunerea proiectului. 

 



În cazul partenerilor din România, aceeași entitate poate fi partener de proiect în maxim două 

proiecte depuse în cadrul prezentului apel (în cazul în care a depus un proiect în calitate de PP, 

mai poate acționa ca partener într-un singur alt proiect). Acesta reprezintă criteriu de eligibiltate, 

respectarea acestuia fiind obligatorie. Dacă în timpul verificării formale se constată că criteriul de 

mai sus nu este îndeplinit, partenerului de proiect i se va solicita să aleagă care proiect/ proiecte 

va/ vor rămâne în competiție și care sunt retrase, cu toate consecințele asupra etapei de evaluare 

de conținut. 

 

În momentul deciziei cu privire la proiectele participante, aplicanții trebuie să aibă în vedere 

regula conform căreia, la nivelul întregului program, o entitate poate primi finanțare (fie ca PP, 

fie ca partener) pentru maxim trei proiecte, depuse în cadrul diverselor scheme de finanțare (în 

aceste cazuri, acesta trebuie să dovedească că există capacitatea necesară pentru a implementa 

activitățile asumate cu resursele financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție). 

 

Persoanele juridice aflate în una din următoarele situații nu au dreptul să dețină calitatea de 

parteneri în proiect: 

 sunt în faliment, sunt intrate în administrarea unei autorități judiciare sau în curs de 

lichidare, și-au suspendat activitățile, sunt subiect al procedurior vizând aceste aspect sau 

sunt într-o situație similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute de 

legislația sau reglementările naționale în vigoare sau regulamente; 

 sunt vinovate de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care OP le poate 

justifica; 

 nu și-au îndeplinit obligații referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale sau la 

plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din 

țara în care sunt înregistrați; 

 au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea 

într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor 

financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecție în aceste sens; 

 au fost declarate a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor contractuale 

privind procedurile de achiziție sau procedurile de acordare a finanțărilor; 

 sunt subiect al unui conflict de interese cu organizații sau persoane direct sau indirect 

implicate în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, indiferent de momentul 

la care OP constată acest lucru; 

 sunt vinovate de distorsionări grave în procesul de transmitere a informațiilor solicitate 

de OP sau nu reușesc să furnizeze informații solicitate de acesta, indiferent de momentul 

la care survine această situație. 

 

Selecția partenerilor 

Crearea și implementarea relației dintre PP și partenerii de proiect va respecta legislația naţională 

aplicabilă și a UE privind achizițiile publice, articolul 8.15 din Regulamente, precum și 

prevederile cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017 aplicabil entităților publice din România. 

 



Articolul 14 din OUG nr. 34/2017 prevede ca entitățile publice din România, care acționează ca 

PP, să aplice o procedură transparentă și nediscriminatorie de selecţie a partenerului atunci când 

selectează o organizație neguvernamentală din România în calitate de partener de proiect. 

Metodologia de selecţie trebuie elaborată de PP şi aprobată de reprezentantul legal al PP. PP este 

în întregime responsabil de procesul de selecţie a partenerului și va trebui să declare în scris OP 

faptul că a respectat prevederile legale aplicabile. Informațiile legate de documentele care trebuie 

transmise de PP în faza de contractare prin care se dovedește respectarea acestei cerințe vor 

furnizate în Ghidul aplicantului. 

 

Acordul de parteneriat 

PP va semna un Acord de parteneriat cu partenerii de proiect (modelul recomandat este furnizat 

în Ghidul aplicantului și este disponibil la cerere). Acordul de parteneriat va stabili în mod clar 

rolurile și responsabilitățile părților, aranjamentele financiare între parteneri etc. 

 

Acordul de parteneriat va fi depus în draft, ca anexă la cererea de finanțare, urmând ca acesta să 

fie definitivat și semnat de parteneri înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului. 

 

Activitătile principale care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt 

înfiinţarea unui centru pentru persoanele vârstnice și a serviciilor specifice pentru acestea.  

 

Solicitantul doreste incheierea Acordului de Parteneriat si redactarea unei cereri de finanțare în 

conformitate cu prevederile Ghidului Aplicantului. 

 

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune o propunere de parteneriat si 

documente justificative care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate solicitate, cu 

menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri pentru Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei 

și creșterea incluziunii romilor”, apelul nr. 4 “Dezvoltare locală” la sediul Primariei Comunei 

Sânnicolau Român, cu sediul in Comuna Sânnicolau Român, Strada Principala, nr. 1-4, judet 

Bihor, până la data de 27.01.2020. 

 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate și selectate de către reprezentantii Primăriei 

Comunei Sânnicolau Român. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact 

furnizate în propunerea de parteneriat." 

 


