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PROCEDURĂ DE SELECȚIE 

 PARTENER PRIVAT-ORGANIZATIE NONGUVERNAMENTALA (O.N.G.) DE TINERET,                                                                                                                                                                                              

ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEPUNERE 

PROIECT 

 

Repere legislative: 

În conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiara a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și art. 34, alin. (6), (7) si (8) din H.G. 

93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr .40 din 

2015 și pentru implementarea proiectului mai sus menționat, Primăria Comunei Vidra si Consiliul 

Local Vidra anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener  privat-organizaţie non-

guvernamentală (O.N.G.) de tineret, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării 

și depunerii cererii de finanțare aferenta proiectului mai sus menționat. 

În acest sens, Primăria Comunei Vidra si Consiliul Local Vidra organizează aceasta procedură 

de selecţie, în conformitate cu legislaţia naţională şi cadrul legal aplicabil Programului National de 

Dezvoltare Rurala 2014-2020, prin respectarea principiilor transparenței, tratamentului egal, 

nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice, cu ajutorul acestei proceduri aprobată in 

cadrul Consiliului Local Vidra. 

 

Obiectivul general al proiectului: 

Proiectul dezvoltat de Primăria Comunei Vidra si Consiliul Local Vidra  in cadrul Măsurii M6.3 

Dezvoltarea infrastructurii sociale, Apel 1 - GAL SABAR ILFOV SUD, contribuie la îmbunătățirea si 

dezvoltarea infrastructurii sociale, in special de tineret, in zona de sud a județului Ilfov,  prin 

promovarea incluziunii sociale, a educației si consilierii copiilor si tinerilor, in scopul reducerii 

abandonului școlar si inserției lor pe piața muncii, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

Obiectivul specific al proiectului  

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea serviciilor sociale in zona prin 

reabilitarea, modernizarea si dotarea unei clădiri publice din localitatea Vidra , in vederea utilizării 

acesteia drept Centru educational.  Îndeplinirea acestuia va duce la:  



 

R O M Â N I A  

PRIMARIA COMUNEI VIDRA JUDETUL ILFOV 

Str. Principala nr. 80, Vidra, Ilfov 
 

 

 

PROCEDURĂ DE SELECȚIE PARTENER PRIVAT, PRIMARIA COMUNEI VIDRA 
 

- Cresterea calitatii vietii pentru persoanele ce beneficiaza de asistenta sociala, consiliere si 

educatie non-formala;  

- Cresterea nivelului de dotare a infrastructurii sociale in zona de sud a judetului Ilfov 

Drepturile si obligațiile partenerului 

a. Drepturile partenerului 

- Partenerul are dreptul sa fie consultat cu regularitate de catre liderul de parteneriat, sa fie informat 

despre progresul elaborarii si depunerii cererii de finantare; 

- Partenerul are dreptul de a fi consultat de catre liderul de parteneriat In privinta propunerulor  

pentru  modificari importante ale proiectului, inaintea transmiterii catre GAL SABAR ILFOV 

SUD.. 

b. Obligatiile partenerului 

- Partenerul este obligat sa furnizeze orice informatii de natura tehnica legate de proiect, solicitate 

de catre GAL SABAR ILFOV SUD  sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze 

monitorizarea  asupra modului de implementare a proiectelor finantate din fonduri proprii; 

- Partenerul este obligat sa furnizeze liderului de parteneriat orice informatii sau documente privind 

elaborarea si implementarea proiectului; 

- In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina caruia a fost cauzat prejudiciul raspunde solidar cu 

Iiderul de parteneriat. 

Condiții de eligibilitate a partenerului privat: 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul în mod cumulativ pentru a fi 

selectat în vederea constituirii parteneriatului sunt: 

a. Partenerul este o entitate de drept privat și fără scop patrimonial, care funcționează în 

condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, ce are ca scop prevăzut în statut domeniul 

tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate 

tinerilor; 

b. Partenerul are sediul social si/sau punct de lucru in comuna Vidra, judetul Ilfov 

c. Partenerul este o entitate ale carei activitati curente si dovedite prin Fisa partenerului se 

adreseaza populatiei din comuna Vidra, judetul Ilfov si celorlalte comune din structura GAL 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsnrt/ordonanta-nr-26-2000-cu-privire-la-asociatii-si-fundatii?d=2019-09-15
https://lege5.ro/Gratuit/gy4tenby/legea-nr-246-2005-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-26-2000-cu-privire-la-asociatii-si-fundatii?d=2019-09-15
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SABAR ILFOV SUD.  

d. Partenerul dovedeste o experienta in activitatile educative de tineret de cel putin 3 ani 

e. Partenerul şi/sau reprezentanţii lui  legali/structurile de conducere ale acestuia şi persoanele 

care asigură conducerea partenerului NU se află în situaţia de conflict de interese sau sunt 

incompatibile, aşa cum e definit de legislaţia naţională şi comunitară in vigoare; 

f. Partenerul şi/sau reprezentanţii lui legali/structurile de conducere ale acestuia şi persoanele 

care asigură conducerea partenerului NU se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea 

informaţiilor solicitate sau nu au furnizat aceste informaţii; 

g. Partenerul NU se află pe lista beneficiarilor excluşi de la finanţare în urma rezilierii 

contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau au 

refuzat să semneze contractul de finanţare; 

h. Partenerii eligibili sunt doar entitati private-organizaţie non-guvernamentală (O.N.G.) de 

tineret, care au competențele/atribuțiile necesare și dovedite (conform documentelor de 

constituire/înființare/organizare și funcționare) în derularea de activitati educative si de 

consiliere cu tinerii si administrarea Centrului educational infiintat in cadrul proiectului mai 

sus mentionat 

Capacitatea operaţională a partenerului privat 

Partenerul selectat va dovedi experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect  educativ de 

tineret cu finanţare nerambursabilă şi/sau  are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul incluziunii 

sociale si activităților educative de tineret.  

In mod explicit, activitățile educative de tineret pe care trebuie sa le deruleze  partenerul privat 

selectat sunt: 

a. Informare şi documentare în diferite domenii de activitate (educaţie, piaţa muncii, asociativitate, 

sănătate, ecologie, cultură şi timp liber, turism pentru tineret, activitate comunitară, viaţă 

practică) prin: 

- acces internet; 

- campanii/ sesiuni informative etc. 

- platforma educationala 

- aplicatie mobila 
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b. Consiliere şi consultanţă pe domeniile: 

- legislaţie în domenii de interes pentru tineri; 

- consiliere privind orientarea în carieră, psihologică etc.; 

- antreprenoriat; 

- managementul proiectelor; 

- managementul antreprenorial, piata muncii; 

- orientare si cariera. 

c. Educaţie nonformală  

- ateliere/cursuri / trening/ seminarii, etc; 

- asociativitate; 

- activităţi socio – culturale; 

- legislatie in domeniul de tineret; 

- management (de proiect, antreprenorial, etc) 

- voluntariat si mobilitate. 

- târguri, expozitii, campanii, excursii, tabere, caravane, schimburi de experienţă 

între centrele de tineret etc. 

Procedura de evaluare a partenerului privat  

Capacitatea operaţională şi condiţiile de eligibilitate prezentate la punctele precedente reprezintă criterii 

ELIMINATORII. 

Propunerile de parteneriat vor fi evaluate de catre Comisia de selectie, desemnata  prin Dispozitia 

Primarului Comunei Vidra, cu avizul Consiliului Local Vidra. Doar propunerile care indeplinesc toate  

Conditiile  de eligibilitate de mai sus si dovedesc Capacitatea operationala solicitata mai sus, trec mai 

departe in Procedura de selectie urmand a fi evaluate pe Grila criterilor de selectie, fiind declarata 

castigatoare propunerea care obtine cel mai mare punctaj la Grila criteriilor de selectie. 

 

Evaluarea partenerilor se va face în funcție de domeniul de competență, în ordinea descrescătoare a 

punctajului obținut, conform grilei de mai jos: 



 

R O M Â N I A  

PRIMARIA COMUNEI VIDRA JUDETUL 

ILFOV 

Str. Principala nr. 80, Vidra, Ilfov 
 

 

 

PROCEDURĂ DE SELECȚIE PARTENER PRIVAT, PRIMARIA COMUNEI VIDRA 
 

Criterii de selecție Punctaj maxim 

1. Capacitatea operațională și financiară 40 puncte 

 1.1 Resurse umane: 

- 1 expert elaborare cerere de finanțare - max 15 puncte  

- 1 expert educatie nonformala    - max 15 puncte  

Nota! Oferta trebuie sa includa obligatoriu ambii experti. 

Nivel scăzut (expertul propus are experienţă relevanta, pentru 

functia in care este propus de minim 2 ani)  – 5 puncte 

Nivel mediu (expertul propus are experienţă relevanta pentru functia in care 

este propus intre 2-3 ani)      – 10 puncte 

Nivel înalt (expertul propus are experienţă relevanta pentru functia in care 

este propus de peste 4 ani)    – 15 puncte 

 

 

 
    30 puncte 

 

 

1.2  Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani) 

Între 5.000 si 10.000 lei - 5 puncte 

Peste 10.000 lei - 10 puncte 

 
    10 puncte 

 

2. Capacitatea profesională 30 puncte 

 2.1  Dovada implementării unor proiecte educativ de tineret cu finanțare 

nerambursabilă de către partener 

1 proiect – 5 puncte 

Intre 2-3 proiecte – 10 puncte 

Mai mult de 3 proiecte – 15 puncte 

 

2.2 Dovada implementarii/desfasurarii de activitati în domeniul incluziunii 

sociale si activităților educative de tineret. 

1 activitate – 5 puncte 

Intre 2-4 activitati – 10 puncte 

Mai mult de 4 activitati – 15 puncte 

 
15 puncte 

 
 

 
 

15 puncte 

 3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului 30 puncte 

 Tipul de activitate în care partenerul dorește sa se implice: 

3.1 Elaborarea cererii de finantare in vederea reabilitarii, modernizarii 

si dotarii cladirii publice in vederea amenajarii centrului educational – 10 

puncte 

3.2   Derularea de activitati de consiliere si educatie non-formala cu 

copiii si tinerii din localitatea Vidra si celelalte localitati componente ale 

GAL SABAR ILFOV SUD – 10 puncte 

3.3   Administrarea Centrului educational nou infiintat prin proiect – 10 

puncte 

 
10 puncte 

 

 

 

10 puncte 

 

 

10 puncte 

 TOTAL    100 puncte 
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Criterii de verificare a conformităţii administrative 

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba romana şi vor fi depuse în forma precizată şi în 

termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi stampilă), după 

caz. 

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

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate 

anterior. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii in 

ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, pana la repartizarea tuturor activitatilor proiectului 

(anterior precizate). In cazul unor punctaje egale, departajarea se va face in functie de punctajul 

obtinut la criteriul 3. din grila de evaluare. In cazul in care egalitatea persista, departajarea se va face 

in functie de punctajul obtinut la criteriul 1.1. In cazul in care egalitatea persista, departajarea se va 

face in functie de punctajul obtinut la criteriul 2. 

Rezultatul selecţiei va fi publicat pe site-ul www.primaria-vidra.ro, iar partenerii selectaţi 

vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului. 

Soluționarea contestațiilor: 

Eventualele contestații se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele 

definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.primaria-vidra.ro în termen de 

1 zi de la data soluționării acestora. 

După finalizarea selecţiei de parteneri aceştia vor avea obligaţia de a numi doua persoane pentru a 

oferi informaţii în legătură cu parteneriatul, realizarea cererii de finantare si a bugetului  

 

Dosarul de participare: 

Entitatile private interesate de acest parteneriat, vor depune in plic sigilat documentele solicitate 

completate, semnate si stampilate de reprezentantul legal.  

Dosarele vor conține: 

În copie, semnat, stampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal: 

a. Certificatul de Înregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor – dupa caz; 

b. Hotarare de infiintare la Judecatorie prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate 

desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect 
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c. Statutul/Actul Constitutiv prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate desfăşurarea 

unor activităţi relevante pentru prezentul proiect; 

d. Certificat de inregistrare fiscala pentru persoane juridice 

In original: 

a. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnata si stampilata de către 

acesta) că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere in Criterii de eligibilitate; 

b. Fisa partenerului şi o Scrisoare de intenţie (conform modelelor ataşate în Anexa 1 şi Anexa 2) 

completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal. 

Fisa partenerului va fi însoţită de: 

- CV-urile in format EUROPASS ale expertilor propusi din partea partenerului. CV-ul trebuie să 

specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de 

expert. 

- Recomadari din care sa reiasa experienta solicitata expertilor propusi. 

- Alte documente relevante care sa ateste experienta solicitata. 

- Portofoliul de proiecte/contracte similare. 

- Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului 

(ex.: materiale, echipamente disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului). 

 

 

Data limită a depunerii Dosarului de înscriere: Data 07 octombrie 2019, ora 12.00; 

 

Persoană de contact:  Sorin Stroe  – Administratorul Public al Comunei Vidra, email – 

sorinstroe86@gmail.com,  telefon 0763 337 578.  

 

 

Documente conexe 

Anexa 1 – model Scrisoare de intenție  

Anexa 2 – model Fişa partener 

 

 

 

 

 

 

mailto:sorinstroe86@gmail.com
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Anexa nr. 1 
 

 
 

SCRISOARE DE INTENȚIE 
 

pentru participarea ca partener privat-organizaţie non-guvernamentală (O.N.G.) de 

tineret, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii 

cererii de finanțare aferenta proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unei 

clădiri publice din localitatea Vidra, în vederea utilizării acesteia drept Centru 

educational” 

 
 

În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat-

organizaţie non-guvernamentală (O.N.G.) de tineret,  în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare 

aferenta proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unei clădiri publice din localitatea Vidra, în vederea 

utilizării acesteia drept Centru educational”, precizăm că organizatia noastra (denumirea organizației) 

_______________________________________________________________________________ se încadrează 

în categoriile de parteneri eligibili. 

În cadrul acestui proiect  ne propunem să aducem   următoarea contribuție: 

 

 

De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului, 

dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru implementarea activităților unui Centru educational. 

Declar pe proprie răspundere că: 

1. Nu suntem subiect al unui conflict de interese. 

2. Nu figuram in evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale şi nu avem 

datorii fiscale. 

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația noastră să devină partener în cadrul 

unui proiect cu tema şi activitățile menționate. 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal 

 

Data ……………………………………………………………………. 

Semnatura …………………………………………………. Ștampila 
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Anexa nr.2 
 

 

FIŞA PARTENERULUI 
 
 

Denumire organizație  

Acronim  

Cod de înregistrare fiscală  

Număr de înregistrare in Registrul 

Comerțului 

 

Nr. de la Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor 

 

Anul înființării  

Cifra de afaceri 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  

 
Descrierea activității organizației, 

relevanta pentru acest proiect 

Vă rugăm să descrieți dacă în obiectul de activitate al 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 

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 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/contractor) 

 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementării proiectului Implementat sau in curs de implementare 
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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  

 

 

 

Anexe: 

• CV-urile in format EUROPASS ale expertilor propusi din partea partenerului. CV-ul trebuie să 

specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de 

expert. 

• Recomadari din care sa reiasa experienta solicitata expertilor propusi. 

• Alte documente relevante care sa ateste experienta solicitata. 

• Portofoliul de proiecte/contracte similare. 

• Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului 

(ex.: materiale, echipamente disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului). 

 

 
 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 …………………………………………………. 

Ștampila 


