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Procedură SELECȚIE PARTENER

în cadrul Programului 

“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" 

finanțat prin Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021

apel lansat la data de 15 iulie 2021 de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

PRIMĂRIA SÂNPAUL, jud. Cluj,  în calitate de Promotor de Proiect, în conformitate cu
prevederile:

 Memorandum-ul de Înţelegere semnat între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul
Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului
Economic European (SEE) 2014 -2021;

 Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;

 O.U.G. nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2014-
2021, modificată şi completată prin Ordinul nr. 2840/6560/2017 privind Normele metodologice
de aplicare a O.U.G. nr. 34/2017;

 O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial,  Partea I nr. 746 din 6 octombrie
2015, și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 40/2015 aprobate prin H.G. nr.
93/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  O.U.G.  nr.
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020 cu toate modificările aferente;

 Legislația naţională aplicabilă și a Uniunii Europene privind achizițiile publice, articolul
8.15 din Regulament, precum și prevederile cap. V, art. 14 din O.U.G nr. 34/2017, aplicabilă
entităților publice din România..



Anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor pentru încheierea unui Acord
de Parteneriat  în vederea elaborării  unui proiect și a depunerii  cererii  de finanțare aferente
acestuia, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii
romilor",  Apel  deschis  de  proiecte  Schema  de  Granturi  mici  ”Investiții  prioritare  pentru
comunitățile rome”, în cadrul Ariei de program nr.7 (Creșterea incluziunii și abilitarea romilor
– Runda 1 și Runda a 2-a), apel lansat la data de 15 iulie 2021 de către Fondul Român de
Dezvoltare Socială (FRDS).

Programul  este  finanțat  prin  intermediul  Granturilor  SEE și  Norvegiene  2014-2021 și  este
implementat  de  Fondul  Român de  Dezvoltare  Socială  -  FRDS (în  calitate  de  Operator  de
Program -OP) în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS),
în calitate de Partener de Program din partea Donatorilor, și cu Consiliul Europei (CoE), în
calitate de Organizație Internațională Parteneră.

Obiectivul  Granturilor  SEE  și  Norvegiene  2014-2021  este  de  a  contribui  la  reducerea
disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor
bilaterale dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și statele beneficiare.

Procedura este întocmită în scopul prezentării modului de selectare a partenerilor, prezentării
etapelor, criteriilor, procedurilor de lucru, termenelor și a oricăror alte aspecte administrative
care  sunt  în  sarcina  exclusivă  a  Primăriei Sânapul,  jud.  Cluj,  în  calitate  de  Promotor  de
Proiect

Apel  deschis  de  proiecte Schema  de  Granturi  mici  ”Investiții  prioritare  pentru
comunitățile rome”

Apelul deschis de proiecte Schema de Granturi mici ”Investiții prioritare pentru comunitățile
rome”, în cadrul Ariei de program nr.7 (Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – Runda 1 și
Runda a 2-a),  se încadrează în  aria de program nr.  7 “Incluziunea și  abilitarea romilor” și
contribuie la realizarea rezultatului așteptat la nivel de program “incluziune crescută și abilitare
a romilor” în România.

Apelul va sprijini proiecte ce vor contribui la  creșterea incluziunii și abilitarea romilor în
România,  în  acord  cu  următoarele  10  principii  de  bază  comune  privind  incluziunea
romilor:

 Politici constructive, pragmatice și nediscriminatorii. Proiectele care urmăresc inclu-
ziunea romilor respectă și recunosc valorile de bază ale Uniunii Europene, printre care se nu-
mără drepturile omului și demnitatea umană, nediscriminarea și egalitatea de șanse, precum și
dezvoltarea economică. Proiectele vor constitui parte integrantă din politicile generale, în spe-
cial în domeniile educației, ocupării, afacerilor sociale, locuirii și sănătății, precum și ale anti-
discriminării și combaterii atitudinilor antirome.
 Vizarea explicită, dar nu exclusivă. Această abordare presupune vizarea romilor ca
grup ţintă, dar nu și excluderea altor persoane care trăiesc în condiţii socio-economice similare.
 Abordarea interculturală. Prin această abordare, populaţia majoritară dobândeşte in-
strumente şi competenţe pentru înţelegerea culturii rome, iar comunitatea romă dobândeşte in-
strumente şi competenţe pentru înţelegerea culturii dominante. Drept rezultat, promovarea înțe-
legerii reciproce contribuie la combaterea prejudecăților de ambele părți.



 Vizarea abordării integratoare (mainstream). Proiectele vor contribui la integrarea ro-
milor în activităţile societăţii (instituţiile educaţionale de masă, locurile de muncă și locuinţele
populației obișnuite). Astfel, proiectele vor evita măsurile care riscă să adâncească segregarea
sau crearea de forme noi de segregare și vor sprijini activ măsurile de desegregare3.
 Conștientizarea dimensiunii de gen. Proiectele de incluziune a romilor trebuie să ia în
considerarE nevoile și situaţia femeilor de etnie romă, care se confruntă cu dezavantaje precum
accesul limitat la un loc de muncă, la educație, sănătate şi servicii sociale, adesea fiind victime
ale unei discriminări multiple: pe motive de gen şi de origine etnică.
 Transferul politicilor bazate pe dovezi. Proiectele vor sprijini schimbul de bune prac-
tici între diverse entități din România și Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).
UE ce sprijină incluziunea romilor (cum ar fi Directiva privind egalitatea dintre rase, Decizia-
cadru privind combaterea rasismului și a xenofobiei).
 Implicarea autorităţilor regionale și locale. Proiectele vor fi elaborate, implementate
și evaluate în parteneriat cu autoritățile și entitățile publice de la nivel local și regional, care au
un rol esențial în incluziunea romilor.
 Implicarea societății civile. Organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) în general și
ONG-urile și rețelele rome, în special, au o expertiză valoroasă de oferit și adaugă valoare pro-
cesului de elaborare, implementare și evaluare a proiectelor.
 Participarea activă a romilor. Implicarea romilor trebuie să aibă loc în proiecte prin
contribuţiile De specialitate ale experţilor și funcţionarilor publici de etnie romă, precum și prin
consultări cu un număr de părţi interesate de etnie romă, implicate în elaboarea, punerea în
aplicare și evaluarea proiectelor.

Obiectivele  proiectului  care  se  va  depune  în  cadrul  programului  “Dezvoltare  locală,
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor", Apel deschis de proiecte Schema de
Granturi mici ”Investiții prioritare pentru comunitățile rome”, în cadrul Ariei de program
nr.7 (Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – Runda 1 și Runda a 2-a).

Obiectivul general al proiectului va fi formulat prin raportare la obiectivul general al apelului
de  proiecte,  respectiv  “îmbunătățirea  condițiilor  de  viată  și  de  educație  în  comunitățile
dezavantajate  cu  un  procent  ridicat  de  populație  romă”.  Obiectivul  general  va  fi  ilustrativ
pentru impactul pozitiv pe termen lung pe care proiectul îl va genera. 

Obiectivele specifice ale proiectului vor ilustra beneficiile directe aduse de proiect în relație cu
nevoile  grupurilor  țintă  și  vor fi  formulate  de o manieră "SMART" (specifice,  măsurabile,
realizabile, realiste, încadrate în timpul planificat), în strânsă corelare cu obiectivul general al
proiectului, precum și cu obiectivele apelului.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea
constituirii  parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect,  sunt
specificate în  Apel deschis de proiecte Schema de Granturi mici  ”Investiții prioritare pentru
comunitățile rome”, în cadrul Ariei de program nr.7 (Creșterea incluziunii și abilitarea romilor
– Runda 1 și Runda a 2-a),  lansat la data de 15 iulie 2021 de Fondul Român de Dezvoltare
Socială (FRDS) si pe www.frds.ro.

http://www.frds.ro/


PRIMĂRIA SÂNPAUL jud. Cluj dorește sa aplice spre finanțare în cadrul Apelului deschis de
proiecte  proiecte Schema de Granturi mici  ”Investiții  prioritare pentru comunitățile rome”,
pentru a contribui la atingerea  a cât mai multor rezultate ale Programului:

 Număr de romi cu documente de identitate dobândite
 Număr de romi care au beneficiat de servicii educaționale
 Număr de romi care au beneficiat de servicii pentru sănătate
 Număr de romi care au beneficiat de servicii de locuire

Proiectele depuse în cadrul acestui apel trebuie să răspundă în mod obligatoriu nevoilor cu
caracter prioritar care afectează grupul țintă principal,  reprezentat  de persoane și familii  de
etnie romă (copii, tineri, adulți), locuind în comunități dezavantajate / izolate5 cu peste 10%
populație de etnie romă. Identificarea unei comunități ca având minim 10% din populație de
etnie romă6 poate fi făcută prin oricare dintre metodele următoare:

 a.  citarea  unor  date  oficiale,  cum  ar  fi  cele  de  tipul  recensămintelor,  rapoartelor
instituțiilor locale, naționale sau internaționale etc.; 

b. declarație emisă de autoritatea locală din fiecare zonă de implementare; 

c.  declarație emisă de instituții  de învățământ local (grădiniță,  școală, liceu),  partide
politice ale romilor, entități publice regionale cu competențe în domeniul abilitării și
incluziunii romilor, cum ar fi Birourile Județene pentru Romi; 

d. concluzii rezultate în urma întâlnirilor / interviurilor cu persoane rome care sunt lideri
formali sau informali, activiști, membri ai comunității și care au fost realizate în timpul
cercetării  /  întâlnirilor  consultative  derulate  de  PP cu  scopul  identificării  nevoii  de
implementare a proiectului.

Grupuri secundare suplimentare, pe lângă cel menționat mai sus, sunt reprezentate de: 

 experți și lideri  romi - care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații
neguvernamentale,  grupuri  de  acțiune,  grupuri  comunitare,  autorități  și  instituții  publice,
sindicate,  asociații  ale elevilor sau studenților,  partide politice,  asociații  de tineret  sau altor
forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/
sau familiile rome în situații de vulnerabilitate (inclusiv mediatori sociali, școlari, sanitari etc.).

 specialiști/  voluntari  din  domeniile  educației,  sănătății,  ocupării,  serviciilor  sociale,
administrației publice, sectorului ONG etc., implicați în furnizarea de servicii persoanelor de
etnie romă

Numărul minim de beneficiari din principalele grupuri țintă este de 100 de persoane pe proiect,
costul mediu pe beneficiar din grupurile țintă fiind estimat la 500 de euro.



Valoarea  minimă  a  grantului  care  va  fi  solicitat  pentru  implementarea  proiectului  este  de
20.000 Euro, iar cea maximă este de 50.000 Euro.

Valoarea finală a grantului pentru proiectul care va fi elaborat în parteneriat va fi stabilit în
funcție de numărul grupurilor țintă principale.

În acest sens, prezentul anunț are scopul de a identifica  un partener care să se implice în
următoarele activități din categoriile:

1. Educație (îmbunătățirea condițiilor /infrastructurii educaționale);

2. Sănătate (îmbunătățirea condițiilor/infrastructurii sanitare);

3. Locuire (sprijin în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit);

4. Juridic  (restrâns  la  obținerea  documentelor  de  identitate  sau  de  proprietate  și  la
clarificarea drepturilor și situațiilor locative ale indivizilor).  

Principalele  activități  care  vor fi  derulate  în  cadrul  proiectului  pentru  care  se  caută
partener sunt:

- Educație (îmbunătățirea condițiilor /infrastructurii educaționale);

- Sănătate (îmbunătățirea condițiilor/infrastructurii sanitare);

- Locurire (sprijin în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit);

- Juridic (restrâns la obținerea documentelor de identitate sau de proprietate și la
clarificarea drepturilor și situațiilor locative ale indivizilor).  

 

Activitățile care vor face obiectul prezentului parteneriat vor avea o durata intre 6 si 16 de luni
iar  data  maximă  recomandată  pentru  finalizarea  implementării  proiectelor  finanțate  din
program este 31 octombrie 2023.  

Atribuțiile partenerului pot fi:

1.  Sprijin  pentru  îmbunătățirea  condițiilor  /  infrastructurii  de  educație:  Activități  de  tipul
investițiilor în domeniul educației: 



 a. Investiții la scară mică în renovarea și îmbunătățirea condițiilor din spațiile în care se
desfășoară  activitățile  educaționale  (lucrări  de  zugrăvire,  reparații  ale  acoperișurilor,
organizarea de grupuri sanitare la interior, igienizarea claselor etc.), inclusiv branșamente la
rețele de utilități (apă potabilă, canalizare, electricitate, internet etc.); 

 b.  Investiții  în  dotarea  spațiilor  în  care  se  desfășoară  activitățile  educaționale
(echipamente  destinate  procesului  educațional,  mobilier  etc.);  c.  Investiții  care  să  permită
accesul  mai  ușor  al  copiilor  și  tinerilor  către  spațiile  în  care  se  desfășoară  activitățile
educaționale  (lucrări  la  scară  mică  de  îmbunătățire  a  infrastructurii  de  acces,  reparații  ale
mijloacelor de transport pentru transportul preșcolarilor și elevilor etc.) 
Activități  complementare  în  domeniul  educației  care  presupun  lucrul  direct  cu  membrii
grupurilor țintă: 

 a. Sprijin acordat copiilor ante-preșcolari, preșcolari, școlari, precum și tinerilor înscriși
în învățământul post-liceal sau universitar care să stimuleze accesul acestora la educație (hrană,
materiale educaționale, haine, încălțăminte, rechizite etc.) 

 b.  Sprijin  destinat  înscrierii  și  participării  școlare,  prevenirii  abandonului  școlar  și
reînscrierii  la  școală  (mediere  școlară,  consiliere  și  orientare  școlară  și  vocațională,
alfabetizare, activități remediale, activități de tip “școală după școală”, prevenirea abandonului
școlar prin sport sau alte activități de timp liber și educație non-formală, asigurarea cheltuielilor
de transport pentru participarea la activități de educație formală și informală etc.) 

 c.  Activități  destinate  îmbunătățirii  rezultatelor  școlare sau academice ale copiilor  și
tinerilor înscriși în învățământul școlar, liceal sau universitar (programe și rețele de mentorat și
tuturat, inclusiv online, alfabetizare digitală etc.) 

 d. Activități destinate implicării părinților în parcursul educational al copiilor și tinerilor
din grupurile țintă ale proiectului (ateliere de dobândire a abilităților de creștere a copiilor,
spații de socializare pentru mame sau alți membri ai familiei, inclusiv fete și tinere rome, etc.) 
2.  Sprijin  pentru  îmbunătățirea  condițiilor  /  infrastructurii  sanitare:  Activități  de  tipul
investițiilor în domeniul sanitar: 

 a. Investiții în înființarea, dotarea și îmbunătățirea infrastructurii medicale la scară mică
(renovare sau dotare a dispensarelor publice funcționale etc.) 

 b. Investiții în înființarea, dotarea și îmbunătățirea infrastructurii sanitare la scară mică
(înființare de băi publice sau de spații comunitare de spălat rufe etc.) 

Activități  complementare  în  domeniul  sănătății  care  presupun lucrul  direct  cu  membrii
grupurilor țintă: 

 a. Furnizarea de servicii medicale de bază prin proiect (inclusiv stomatologice), care nu
sunt decontate/ susținute / organizate prin sistemul național de sănătate în zona geografică a
proiectului sau pentru grupul țintă al acestuia

 b. Achiziția de materiale sanitare destinate membrilor grupurilor țintă ale proiectului 

 c. Mediere sanitară, în special în domeniul sănătății reproductive (de.ex. promovarea și
sprijinirea participării femeilor însărcinate la controale medicale de specialitate – de regulă în
sistemul public de sănătate)  

 Educație în domeniul sănătății și activități de promovare a unui stil de viață sănătos și a
respectării  regulilor  elementare  de  igienă  și  a  nutriției  sănătoase;  campanii  de  vaccinare,
planning familial etc
3. Sprijin în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit:

Activități de tipul investițiilor în domeniul locuirii: 



 a. Investiții în construcția, reabilitarea și dotarea locuințelor sociale8 , cu condiția ca
acestea  să  înceapă  a  fi  folosite  de  către  membrii  grupului  țintă  în  timpul  proiectului,  iar
acestora să le fie oferite condiții alternative decente de locuire pe parcursul lucrărilor, dacă este
cazul. Ca parte a obligațiilor de sustenabilitate, PP/ partenerii vor asigura continuarea utilizării
locuințelor  sociale  de  către  beneficiarii  proiectului,  atâta  timp  cât  criteriile  de  eligibilitate
continuă a fi îndeplinite (sau de către alți beneficiari, în condiții de eligibilitate similare). 

 b. Investiții în conectarea locuințelor individuale la rețele de utilități (inclusiv internet)
sau dezvoltarea de soluții independente (de încălzire, canalizare); extinderea spațiului de locuit,
reparații la case individuale, construcția de grupuri sanitare (toalete, băi). Această activitate este
eligibilă cu condiția ca PP/ partenerii: 

i.  să respecte prevederile legislației  aplicabile în domeniul construcțiilor și să se
asigure că lucrările nu pun în pericol infrastructura inițială a locuinței (expertiză
tehnică) 
ii. să descrie în secțiunea relevantă a cererii de finanțare, iar ulterior să aplice în
implementare,  metodologia  de  selecție  a  beneficiarilor9  ,  asigurând  implicarea
acestora ca voluntari în activitate 
iii. prezintă situația juridică a locuințelor individuale și intervențiile propuse în ceea
ce privește sustenabilitatea proiectului 
iv. prezintă acordul proprietarilor locuinței.

Activități  complementare  în  domeniul  locuirii  care  presupun  lucrul  direct  cu  membrii
grupurilor țintă: 

a. Asistență juridică pentru clarificarea situației și drepturilor locative (onorarii pentru
consiliere juridică, taxe etc.)
b. Asistență juridică pentru victimele evacuărilor 

4. Sprijin în obținerea documentelor de identitate (activități care presupun lucrul direct cu
membrii grupurilor țintă): 

a. Asistență juridică pentru obținerea de documente de identitate valide (certificat de
naștere,  carte  de  identitate  sau  echivalent)  și  a  altor  documente  necesare  pentru
obținerea acestora

1. Documente de referință aplicabile activității de selecție

1.1 Documente interne

 Prezenta procedură;

1.2 Documente externe

 Ghidul Aplicatului și în Schema de Granturi Mici, ”Investiții prioritare pentru comuni-
tățile rome”, din cadrul Ariei de program nr.7 (Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – Run-
da 1 și Runda a 2-a),  lansat la data de 15 iulie 2021 de Fondul Român de Dezvoltare Socială
(FRDS) si pe www.frds.ro,

Selectarea unui partener în cadrul prezentei proceduri se poate realiza numai dacă îndeplinește
criteriile de selecţie şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în

http://www.frds.ro/


parte) stabilite în conformitate cu Ghidul Aplicatului. Evaluarea ofertelor de parteneriat se va
face de către Comisia de evaluare care va fi stabilita prin dispoziția Primarului.

1. Documente utilizate:

 Anunț cu privire la intenția de selectare a partenerului / partenerilor și condițiile ce tre-
buie să le îndeplinească;

 Raportul procedurii de selecție;

 Adresa de acceptare a partenerilor;

 Anunț cu privire la rezultatul procedurii de selecție.

1. Profilul partenerilor

Partenerii vor fi actori relevanți cu o contribuție directă la realizarea indicatorilor proiectului,
respectiv,  entități  publice,  asociații  ale  autorităților  locale  (inclusiv  asociații  de  dezvoltare
intercomunitară), ONG-uri, inclusiv grupuri de acțiune locală (GAL), constituite ca persoane
juridice în România cu competențe și experiență în activitățile proiectului.

Principiile generale aplicabile activității de selecție a partenerului / partenerilor:

 Legalitate
 Transparenţă
 Imparţialitate
 Nediscriminare
 Tratament egal
 Proporţionalitate
 Eficientizarea fondurilor
 Asumarea răspunderii
 Confidenţialitate.

1. Condiții generale de eligibilitate  privind partenerii (Ghidul Aplicantului- Apelul de
proiecte „Investiții prioritare pentru comunitățile rome” -  ”,  în cadrul Ariei de program nr.7
(Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – Runda 1 și Runda a 2-a),  lansat la data de 15 iulie
2021 de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) si pe www.frds.ro   

Partenerii se vor implica activ și vor contribui efectiv la implementarea proiectului, împărtășind
același obiectiv cu PP. 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.

http://www.frds.ro/


În  cadrul  acestei  scheme de granturi  mici,  PP poate  decide  să depună și  să  implementeze
proiectul  de  unul  singur  sau  în  parteneriat.  Decizia  PP cu  privire  la  existența  sau  nu  a
parteneriatului va fi analizată în timpul evaluării de conținut prin prisma capacității PP de a
implementa  proiectul  de  unul  singur  sau,  după  caz,  prin  prisma  valorii  adăgate  aduse
proiectului de parteneriat și a capacității PP și partenerilor de a implementa proiectul. În cazul
proiectelor implementate în parteneriat, partenerii (din România şi/sau Statele Donatoare) vor
fi implicaţi activ ȋn elaborarea propunerii de proiect. Ȋn acest sens, se recomandă ca partenerii
să  aibă  capacitatea  de  a  acţiona  ȋn  aria  proiectului,  ȋn  conformitate  cu  rolul  asumat  şi  ȋn
conformitate cu responsabilităţile sau statutul lor legal. 

Ȋn cadrul acestui apel, următoarele entităţi publice sau private cu personalitate juridică sunt
eligibile ca parteneri: 

a.  din  România:  entităţi  publice,  asociații  ale  autorităţilor  locale  şi  organizaţii
neguvernamentale, ȋnfiinţate ca persoane juridice ȋn România; 

b.  din  Statele  Donatoare:  orice  entitate  publică  sau  privată,  comercială  sau
necomercială, precum şi organizaţii neguvernamentale, ȋnfiinţate ca persoane juridice ȋn
Statele Donatoare.

Eligibilitatea partenerului (ca persoană juridică, tip de organizație, statut etc.) va fi demonstrată
cu documente juridice, la momentul depunerii proiectului. La stabilirea numărului de proiecte
la care participă, partenerii trebuie să țină cont de regula potrivit căreia, la nivelul întregului
Program, o entitate poate primi finanțare (în oricare din calitățile de promotor sau partener)
pentru  maxim  trei  proiecte  depuse  în  cadrul  diverselor  apeluri  și  scheme  de  grant  ale
Programului21 (în aceste cazuri trebuie să demonstreze că deține capacitatea necesară pentru a
derula  sarcinile  asumate,  cu  resursele  financiare,  materiale  și  umane  existente).  Acesta
constituie  criteriu  de eligibilitate  și  va  fi  respectat.  Dacă,  pe parcursul  etapei  de verificare
formală, se dovedește că respectivul criteriu nu este îndeplinit, partenerului de proiect i se va
solicita să aleagă în care din proiectele depuse în cadrul acestui apel va rămâne în competiție și
din care se retrage. În această situație, OP va solicita PP redistribuirea sarcinilor, bugetului și
obligațiilor  privind  sustenabilitatea  asumate  de  partenerul  care  s-a  retras  la  nivelul
parteneriatului sau, în cazul în care PP rămâne singura entitate care implementează proiectul,
preluarea lor de către PP; propunerea de proiect va fi punctată în etapa de evaluare de conținut
în  baza  noii  structuri  a  parteneriatului,  cu  consecințe  asupra  criteriului  4  Capacitatea  de
implementare  și  sustenabilitatea.  Entităţile  cu  rol  de  parteneri  trebuie  să  respecte  aceeași
condiție generală de eligibilitate ca persoanele juridice cu rol de PP.

Se  va  depune  Declarație  pe  propria  răspundere  că  îndeplinește  condițiile  de  eligibilitate
prevăzute de Ghidul Aplicantului- Apelul de proiecte  Schemei de granturi  mici ”Intervenții
prioritare pentru comunitățile rome, Apel Deschis De Proiecte – Runda a 2-a, lansat la data de
06 ianuarie 2021 de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) și pe www.frds.ro

2. Capacitatea operațională

http://www.frds.ro/


Potențialul  partener  trebuie  să  aibă  experiență  în  ultimii  4  ani  în  cel  puțin  4  proiecte  cu
finanțare nerambursabilă, dintre care minim 1 proiecte să fi fost în domeniul educației.

Capacitatea operațională și condițiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

3. Condiții specifice

Activitate relevantă,  dovedită de fișa partenerului,  semnată de reprezentantul  legal  al
instituției;

Potențialii  parteneri  vor  descrie  valoarea  adăugată  pe  care  o  vor  aduce  parteneriatului.  În
susținerea  descrierii,  partenerii  vor  atașa  la  dosar  o  serie  de  documente  privind  statutul  și
experiența anterioară relevantă, în domeniul incluziunii și reabilitării romilor.

Potențialii  parteneri  vor  pune la  dispoziția  proiectului  o  listă  cu  experți  care  au  pregătire,
competențe şi experiență adecvate pentru activitățile pentru care sunt propuși în proiect.

4. Grila de evaluare etapa de calificare a candidaților

Evaluarea  partenerului  se  va  face  în  funcție  de  domeniul  de  competență,  în  ordinea
descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos.

Criterii de calificare DA NU

1. Conformitatea documentelor

Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin
prezentul anunț de selecție

Documentele  solicitate  respectă  modelul  publicat  pe  site-ul
Primăriei Sânpaul

Documentele date ca model sunt integral si corect completate

2. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzătoare 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

A  participat  în  calitate  de  partener  sau  beneficiar  în  cadrul
proiectelor  finanțate  din  Fonduri  Europene/  are  experiență  de  în
domeniul activităților proiectului

Are capacitate financiară și operațională de realizare a activităților
din proiect

Are  autorizație/acreditare  pentru  serviciile/activitățile  propuse  în
proiect

3. 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

*Cu excepția datoriilor  rezultate din nerambursarea la termen a  cererilor de plată/rambursare  depuse pentru finanțate  din
fonduri europene

Notă
Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care toate criteriile de calificare au fost
bifate la rubrica „DA”

10. Dosarul de participare:

10.1.  Organizațiile neguvernamentale interesate de acest parteneriat, vor depune completate,
semnate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specifica:
„În atenția Primăria Sânpaul, pentru selecția de partener în cadrul Apelului deschis de
proiecte Schema de Granturi Mici, ”Investiții prioritare pentru comunitățile rome”, în cadrul
Ariei de program nr.7 (Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – Runda 1 și Runda a 2-a),
lansat  la  data  de  15  iulie  2021  de  Fondul  Român  de  Dezvoltare  Socială  (FRDS)  si  pe
www.frds.ro     Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Sânpaul, nr.195,
județ Cluj, până la data de 11.11.2021, ora 16:00.

Date de contact: Daniela Rebeca Prunean, email primaria@sanpaulcluj.ro;  tel: 0756616297

10.2 Dosarele vor conține:

10.2.1. În copie, semnat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

a. Certificatul de Înregistrare la Judecătorie (organizații neguvernamentale)
b. Statutul /Actul Constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfă-
şurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect
c. Rezultatul exercițiului financiar pentru ultimii trei ani – bilanţ contabil şi contul de pro-
fit şi pierderi, vizate şi înregistrate de organul competent;

10.2.2 În original:

d. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată de către acesta) că nu se
încadrează în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în cadrul subcapitolului 2.8 Parteneri
eligibili din Apelul de proiecte;

e. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi
taxelor locale;

f. Fişă a partenerului   şi o Scrisoare de intenţie (conform modelelor atașate în Anexa 1 și
Anexa 2) completate și semnate de reprezentantul legal, cu precizările de mai jos.

mailto:primaria@sanpaulcluj.ro
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Fisa partenerului va fi însoţită de:

 CV-urile în format EUROPASS ale coordonatorului de partener. CV trebuie să specifice
poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de expert;
 Portofoliul de proiecte / contracte similare.

Candidatul  va  menționa  în  Scrisoarea  de  intenție  activitățile  cadru  ale  proiectului  în  care
dorește  să  se  implice  și  pentru  care dispune de resursele  materiale  şi  umane necesare.  De
asemenea, candidatul va preciza contribuţia sa în parteneriat și plus-valoarea adusă proiectului.

1. Criterii de verificare a conformității administrative

Toate  documentele  solicitate  vor  fi  prezentate  în  limba  română  şi  vor  fi  depuse  în  forma
precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

2. Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evalua-
re prezentate în continuare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi decla-
raţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 50 de puncte. Vor fi de-
claraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puțin 50 de puncte.

3. Vor fi declarati castigatori canditatii cu cel mai mare punctaj. Se va alege un singur 
Partener in ordinea punctajului.

4. Rezultatul selecției va fi publicat în data de 12.11.2021, ora 8:00 pe site-ul Primăriei.

12. Soluționarea  contestațiilor :  Eventualele  contestații  se  pot  depune  în  perioada
12.11.2021, ora 8:00 pana în 12.11.2021 ora 14:00. Rezultatele definitive după analizarea con-
testațiilor vor fi publicate pe site-ul Primăriei. Rezultatul final al selecției va fi publicat în data
de 12.11.2021, ora 16:00, iar partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact fur-
nizate în Fişa partenerului.

13. Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu
crează nici o obligaţie pentru PP, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selec-
tată 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 nici una din-
tre părţi.

14. Primăria Sânpaul îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare parte-
nerilor selectaţi (de ex. bilanţ contabil, cazier fiscal etc.) înainte de încheierea acordului de par-
teneriat.

15. Termene de realizare:

 Publicarea Anunțului cu privire la intenția de selectare a partenerilor şi condiţiile ce tre-
buie să le îndeplinească: 11.11.2021;

 Data limită a depunerii Dosarului de înscriere: 11.11.2021, ora 16:00



 Evaluarea candidaturilor: 11.11.2021 – 12.11.2021, ora 08:00

 Afișarea rezultatelor: 12.11.2021

 Depunerea contestațiilor: 12.11.2021, ora 8:00 pana în 12.11.2021 ora 14:00

 Data  publicării  Anunţului  cu  privire  la  rezultatul  final  al  procedurii  de  selecţie:
12.11.2021.

12. Date de contact:

 Prunean Daniela, E-mail: primaria@sanpaulcluj.ro, Telefon: 0756616297;    

Anexa 1 – model Scrisoare de intenție

Anexa 2 – model Fisa partener

Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a candidatilor

Anexa 4 – Grila evaluare si selectarea candidatilor
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Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENȚIE

Pentru participarea ca partener în cadrul Programului Schemei de granturi mici
”Intervenții prioritare pentru comunitățile rome” lansată în 15 iulie 2021 de către Fondul

Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în cadrul programului “Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei şi creșterea incluziunii romilor”, în cadrul Ariei de program nr.7

(Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – Runda 1 și Runda a 2-a)
ce urmează a fi depus de către Primăria Sânpaul , județul Cluj

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  “Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor"  cadrul Ariei de program nr.7 (Creșterea
incluziunii  și  abilitarea  romilor  –  Runda  1  și  Runda  a  2-a),  ________________  (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 parteneri eligibili.

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  in  cadrul  Schemei  de  granturi  mici  ”Intervenții  prioritare  pentru
comunitățile rome”, în cadrul Ariei de program nr.7 (Creșterea incluziunii și abilitarea romilor –
Runda 1 și Runda a 2-a)

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

……………………………………………………………………



Anexa nr.2

FIŞA PARTENERULUI 

Denumire organizație

Acronim

Cod de înregistrare fiscală

Nr. de la Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor

Anul înființării

Cifra de afaceri/ Venituri Pentru ultimii 3 ani

Date de contact (adresă, tel., fax, e-
mail)

Persoana de contact (nume, poziția 
în organizație)

Tema de proiect pentru care aplica

Activități pentru care aplica 

Descrierea activității organizației, 
relevanta pentru acest proiect

Vă  rugăm  să  descrieți  dacă  în  experiența  anterioară  a
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 
aplicantului - Apelul de proiecte nr 
1 „Creșterea incluziunii și 
abilitarea romilor” - Apel deschis 
de proiecte -  Runda a 2-a)

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 numărul 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 Data

…………………………………………………………………….

Semnătura ………………………………………………….



Anexa 3 

Grilă de evaluare etapa de calificare a candidatilor

Criterii de calificare DA NU

1. Conformitatea documentelor

Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin
prezentul anunț de selecție

Documentele  solicitate  respectă  modelul  publicat  pe  site-ul
Primăriei Sânpaul

Documentele date ca model sunt integral si corect completate

2. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzătoare 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

A  participat  în  calitate  de  partener  sau  beneficiar  în  cadrul
proiectelor  finanțate  din  Fonduri  Europene/  are  experiență  de  în
domeniul activităților proiectului

Are capacitate financiară și operațională de realizare a activităților
din proiect

Are  autorizație/acreditare  pentru  serviciile/activitățile  propuse  în
proiect

3. 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

*Cu excepția datoriilor  rezultate din nerambursarea la termen a  cererilor de plată/rambursare  depuse pentru finanțate  din
fonduri europene

Notă
Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care toate criteriile de calificare au fost
bifate la rubrica „DA”



Anexa 4 

Grila evaluare si selectarea candidaților

Criterii de selecție Punctaj 
maxim

Capacitate operaționala si financiara
Resurse umane 30
Număr de persoane cu experiența in timpul de activitate asumat (dovedit
prin CV) propuși pentru activitățile proiectului
- 1 persoana – 10 puncte
- Mai mult de 1 persoana – 15 puncte

15

Evaluarea calitativă a experienței din CV
- Nivel scăzut (experiență de până la 1 an) – 5 puncte
- Nivel mediu (experiență cuprinsă între 1 și 3 ani) - 10 puncte
- Nivel înalt (experiență mai mare de 3 ani) – 15 puncte

15

Situația financiara (medie cifrei afaceri in ultimii 3 ani)
- Pana la 10.000 euro – 5 puncte
- Intre 10.000 euro – si 30.000 euro – 10 puncte
- Peste 30.000 euro – 20 puncte 

20

Capacitatea profesionala 30
Dovada implementării unor proiecte cu finanțare nerambursabilă
- 1 proiect – 5 puncte
- Intre 2 si 3 proiecte – 10 puncte
- Mai mult de 4 proiecte – 15 puncte

15

Dovada experienței de cel puțin 6 luni in domeniul activităților 
proiectului 
- Între 6 – 1 an – 5 puncte
- Între 1 – 2 ani – 10 puncte
- Între 2 – 3 ani – 15 puncte

15

Contribuția partenerului la activitățile proiectului 20
Număr de activități principale in care partenerul dorește să se implice
- 1 activitate – 5 puncte
- 2 activități – 10 puncte
- Mai mult de 2 activități – 20 puncte

20

Total 100


