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Nr.: 8586 / 10.04.2017 
              Vizat 
        p.Primar Viceprimar desemnat, 
                                                                                                      dr.ing. ROB MARINEL 

 

 
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI 
 
 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.64/2009 cu modificările şi completările ulterioare 
aprobată cu modificările prin Legea nr.362-2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a 
O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218-2012, pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.64/2009, cu modificările şi completările ulterioare privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
Convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare și O.U.G. 40 / 2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 cu modificările și 
completările ulterioare,  
 
Municipiul Baia Mare prin Serviciul Public Asistenţă Sociala Baia Mare anunţă organizarea 
unei proceduri de selecţie a partenerilor interesaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat 
in vederea elaborării unui proiect şi depunerii cererii de finanţare aferente proiectului în cadrul 
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5 -  Dezvoltare 
locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: 
Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul specific 5.1:  
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent 
pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni 
integrate în contextul mecanismului de DLRC 
 

Acțiunile eligibile sprijinite în cadrul acestui apel sunt structurate pe următoarele acțiuni 

cadru:  

1. Activitatea cadru  I:  Înființarea noului GAL/ adaptarea GAL deja înființat conform 

cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020 (dacă este cazul) 

2. Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, 

inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate  

3. Activitatea cadru  III:  Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității 

marginalizate vizate de SDL 

4. Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL 

consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală 

 
Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură: 
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 Anexele care constituie dosarul de candidatură pot fi solicitate la adresa de e-mail 

spasbm@yahoo.com, la sediul SPAS BM: str.Dacia, nr.1, Baia Mare, jud.Maramures; 

 Documentele vor fi depuse la sediul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare, 

str.Dacia nr.1, Baia Mare. 

 Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 26.04.2017, ora 14:00. 

 Toate documentele care constituie dosarul de candidatură vor fi completate, semnate 

si ştampilate şi se vor depune în plic sigilat pe care se va specifica „În atenţia 

Municipiului Baia Mare, Pentru selecţia de parteneri POCU AP 5 – ”Dezvoltare 

locală plasată sub responsabilitatea comunității”  

 Date de contact: pentru mai multe mai informații vӑ  rugӑ m sӑ  contactați Serviciul 

Public Asistenţă Socială Baia Mare, persoanӑ  de contact: Oneț Romana, tel: 0262-

211949 sau pe e-mail: spasbm@yahoo.com. 

 Zonele vizate în proiect sunt: Cartierul Vasile Alecsandri cu zona urbana marginalizată 

Craica, Cartierele Gării și Depozitelor cu zona urbana marginalizata Pirita. Delimitarea 

exacta a zonelor si arondarea strazilor se va efectua în corelare cu activitatea cadru II 

conform G.S. C.S.- AP 5/Pl9.vi/OS 5.1. 

 

Profilul partenerilor: 
 
Prin procedura selecţiei de parteneri suntem interesaţi în identificarea unor parteneri care să 

completeze atribuţiile solicitantului, astfel: Actorii sociali relevanti (conform definirii Ghidului 

Solicitantului Conditii Specifice A.P.5, O.S. 5.1. – pag. 21) - ``autoritatea publică locală, un 

ONG  cu activitate specifică măsurilor ce vizează comunitățile defavorizate și un operator 

economic`` și Ghidul Solicitantului Condiții Generale – „Orientӑ ri privind accesarea finanțӑ rilor 

în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pagina 27). 

 
 
Condiţii generale de eligibilitate: 

· Partenerul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, persoana juridică, 

conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare categorie de persoană juridică 

desemnată ca fiind eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de 

propuneri de proiecte. 

· Nu se află în stare de faliment sau face obiectul 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 
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sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia 

sau de reglementările naţionale. 

· Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 

partenerului nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict 

legat de conduita profesională; 

· Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 

partenerului nu au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe 

care autoritatea contractantă le poate justifica; 

· Nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, 

într-una 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; 

· Reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 

partenerului 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; 

· Partenerul şi/sau reprezentanții legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură 

conducerea partenerului nu se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa 

cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare; 

· Partenerul nu se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de 

AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații; 

· Partenerul nu se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii 

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

să semneze contractul de finanţare. 

 
 
 
Baza legală de avut în vedere în selecţia partenerilor:  

 REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) 
Nr. 1605/2002 al Consiliului (art.106)  

 Ghidul Solicitantului Condiţii Generale POCU 2014-2020 
 Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AP 5 / Pl 9.vi/OS 5.1 

 
 
 
Director General, 
GAVRA Bogdănel 


