
 
 

 

 

 

ANUNȚ  

Privind rezultatul procedurii de  selecție a partenerilor în cadrul  

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU) 

 

 

Municipiul Focșani a organizat procedura de selecție a partenerilor privaţi pentru 

încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de 

finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman  

2014 – 2020 (POCU), - “Sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul 

oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori”, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou/ 

adaptare GAL deja înfiinţat, la cerinţele DLRC pentru perioada de programare 2014 – 

2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1/Sprijin pregătitor, în conformitate cu prevederile: 

 

-    O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 362/2009; 

-    H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  64/2009  privind  

gestionarea  financiară  a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergență; 

- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

- PROCEDURA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor 

cereri de finanțare pentru proiecte implementate în  cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020, aprobată prin  Hotararea Consiliului 

Local al Municipiului Focsani nr 139 din 11 aprilie 2017. 

 

Anunțul privind selecția partenerilor, publicat pe site-ul Municipiului Focșani 

www.focsani.info în data de 12 aprilie 2017, a cuprins informații privind: 

 

-    Obiectivele  programului 

-    Scopul cererii de finanțare 

-    Principalele activități ale proiectului 

-    Activitățile în care va/vor fi implicat/implicați partenerul/partenerii 

-    Metodologia de selecție 

-    Cerințele  generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi 

selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de 

finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile  de  eligibilitate 

-    Modul de desfășurare a procedurii de selecție 

-    Depunerea documentelor 

-    Rezultatul procedurii 

-    Soluționarea contestațiilor 

-    Anexe: 

Anexa 1 – model Scrisoare de intenție 

http://www.focsani./


Anexa 2 – model Fisa partener 

Anexa 3 – declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al 

potențialului partener că nu se află în niciuna din situațiile de excludere 

prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților 

Anexa 4 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor 

Anexa 5 - Grila evaluare si selectare a ofertanților 

Anexa 6- Declarație pe proprie răspundere persoană fizică 

 

Au fost depuse următoarele candidaturi, toate încadrându-se în termenul-limită: 

1. Asociatia Ecologica de Turism Montan Absolut – Bucuresti 

2. SC Nuevo Marcom SRL – Bucuresti 

3. Fundatia Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala – 

Bucuresti  

4. Asociatia Renato – com Jaristea, jud Vrancea 

5. Asociatia “Viitor pentru femei” – Com Vanatori, jud Vrancea  

 

Pentru fiecare participant la procedura de selectie a fost verificata existenta 

urmatoarele documente: 

1. Documente in original: 

a. Scrisoare de intentie (conform modelel atasat - Anexa 1)  

b. Fisa partenerului (conform modelel atasat - Anexa 2)  

c. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al potentialului 

partener legal (semnata si stampilata de catre acesta) ca nu se afla în 

niciuna din situatiile de excludere prevazute în cadrul Regulilor generale 

privind eligibilitatea solicitantilor mentionate in Ghidul Solicitantului – 

Conditii Generale (Anexa 3) 

d. Declaratie pe propria raspundere (semnata si stampilata de catre 

reprezentantul legal) prin care îsi asuma sa depuna toate diligentele pentru 

a asigura resursele financiare si umane necesare pe toata durata de 

implementare a proiectului si sustinerea cofinantarii;  

e. Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a 

impozitelor si taxelor locale;  

f. Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este 

arondat sediul persoanei juridice privind îndeplinirea obligatiilor de plata la 

bugetul de stat;  

2. Documente in copie: 

a. Certificatul de Înregistrare la Registrul Comertului (operatori economici) / 

Certificatul de Înregistrare la Judecatorie (organizatii neguvernamentale)  

b. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii 

ofertelor care sa ateste ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde 

obiectului procedurii si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la 

aplicarea legii privind procedura insolventei - operatori economici  

c. Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada ca are ca obiect de 

activitate desfasurarea unor activitati relevante pentru prezentul proiect - 

organizatii neguvernamentale  

d. Certificat de inregistrare fiscal 



 
 

e. Rezultatul exericitiului financiar pentru anii 2013, 2014, 2015 – bilant 

contabil si contul de profit si pierderi, vizate si inregistrate de organul 

competent;  

f. Experienta relevanta – se va prezenta contractul adus ca referinta, 

recomandare de la beneficiarul contractului respectiv, sau alte documente 

considerate relevante pentru demonstrarea experientei partenerului pentru 

domeniul proiectului 

In urma verificarii documentelor Comisia de selectie constata ca SC Nuevo 

Marcom SRL – Bucuresti a transmis Certificat de atestare fiscala nr 369201 emis de 

Administratia Sector 3 a Finantelor Publice Bucuresti in data de 07.03.2017 cu termen 

de valabilitate 30 de zile. Astfel documentul depus la dosarul de participare la procedura 

de selectie nu este valabil la data deschiderii ofertelor, respectiv 02.05.2017, ora 14.00. 

In conformitate cu prevederile procedurii de selectie a partenerilor  pentru 

încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementarii unui proiect ce va fi 

depus în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), aprobata 

prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 139 din 11 aprilie 2017, 

conform carora: 

Lipsa unuia din documentele ce trebuie depuse de fiecare potential partener 

duce automat la respingerea candidaturii acestuia, respectiv, persoanei fizice/ ONG/ 

autoritate publica/ operator economic 

Comisia decide respingerea candidaturii SC Nuevo Marcom SRL – Bucuresti 

Tinand cont de prevederile prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii 

specifice “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - 

orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori - Regiuni mai putin dezvoltate, 

aprobat prin Ordinul Viceprim- ministrului,  Ministrul Dezvoltarii Regionale, 

Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr 2669 din 7 aprilie 2016 care 

stipuleaza ca:  

Cererea de finanțare în vederea accesării finanțării pentru sprijinul pregătitor 

se va depune de catre un parteneriat care nu are personalitate juridica și va care fi 

constituit din următorii actori relevanți: autoritatea publică locală, un ONG cu 

activitate specifică măsurilor ce vizează comunitățile defavorizate și un operator 

economic 

si avand in vedere ca SC Nuevo Marcom SRL – Bucuresti este singurul operator 

economic participant la procedura de selectie, Comisia de selectie constata ca procedura 

de selectie a partenerilor nu mai are obiect. 

In consecinta, Comisia de selectie a partenerilor pentru implementarea unui 

proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 

(POCU) decide anularea procedurii 
 
 

 


