Fundația Orizont
200 409 Craiova, strada Unirii nr.26
E-mail: fundatia_orizont@yahoo.com
Telefon: 0351/401692
Fax: 0351/401692
Nr. 498/13.10.2016

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI
PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POCU
AXA PRIORITARA 6_OBIECTIVUL TEMATIC 10, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 10.iv
OBIECTIVUL SPECIFIC 6.13, 6.14,

Fundatia Orizont cu sediul în localitatea Craiova, Str.Unirii nr.26, Județul Dolj, Telefon:
0351/401692, Fax: 0351/4051, postă electronică: fundatia_orizont@yahoo.com având cod
de înregistrare fiscală 10003730, reprezentată legal prin Președinte, Ersilia Oprescu, este
interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru un proiect POCU 2014 –
2020, Axa prioritară 6 „Educatie si competente” si sa contribuie la realizarea obiectivului
tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării
profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții.
În acest sens, Fundatia Orizont anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor
publici/privați naționali și transnaționali pentru crearea unui parteneriat în vederea elaborării
şi depunerii unei cereri de finanţare proiect în regiunea Sud-Vest Oltenia prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității
sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la
muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv
prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și
crearea și dezvoltarea de sisteme de învățarebazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare
duale și de ucenicie; Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de
învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent
pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI; Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la
programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și
terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI,
în conformitate cu prevederile:
ü Termeni și condiții privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020
ü Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice „Stagii de practică elevi şi studenţi în
sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, Apelul de proiecte nr.11
ü Acordul de parteneriat 2014 - 2020
ü Recomandările Specifice de Ţară 2014
ü Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
ü Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
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ü Hotarare privind aprobarea normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în
vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect
POCU, precum şi Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidurile POCU indicate mai
sus.
Activităţile eligibile, activităţile orizontale, managementul proiectului, achiziţiile publice şi
măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect sunt cele menţionate în
Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice_Stagii de practică elevi și studenți in sectorul
agroalimentar, industrie și servicii, (ghidul de finanţare se poate descărca de pe site-ul
http://www.fonduri-ue.ro/).
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea
oricărei candidaturi.
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat în data de 13.10.2016 apelul de proiecte
„Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, având ca
obiective „Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale
în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții”.
În acord cu prevederile Ghidului Solicitantului, sunt considerate eligibile activitățile:
• Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ/
instituții de învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali angajatori ai
viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNCși din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI);
• Organizarea și derularea programelorde învățare la locul de muncă (internship/
traineeship, stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv
activități de tip firmă de exercițiu(în conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui
tip de activitate, acolo unde este cazul);
• Organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și
târgurilor pentru firme de exercițiu;
• Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru eleviși studenți,
axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii;
• Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la
companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de
instruire, precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local; Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de
consiliere, orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC; Organizarea de stagii de practică în state membre ale Uniunii Europene, unde s-au
înregistrat progrese vizibile în domeniul tehnologiilor, industriilor și serviciilor vizate de
prezentul apel de proiecte.
Valoarea eligibilă a unui proiect trebuie să nu depășească echivalentul în lei al sumei de
500.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2016, respectiv 1
euro=4.4530 LEI .
Durata maximă a proiectului este de 24 de luni.
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Data limită pentru depunerea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS este
09.12.2016, ora 16.00
Fundatia Orizont, în calitate de solicitant în cadrul prezentului apel de proiecte, este
interesată de realizarea unui parteneriat cu entități juridice eligibile nationale si transnationale
(entitati din state membre ale Uniunii Europene – altele decat Romania), respectiv cu:
v MENCS și structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către
acesta
v Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate
v Angajatori (în calitate de parteneri de practică)
v Asociații profesionale
v Camere de comerț și industrie
v ONG-uri
v Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională
Criterii de selectie partener :
1. Potentialul partener trebuie sa respecte regulile generale privind eligibilitatea
solicitantilor. Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul
pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de
finantare pentru acest proiect POCU sunt specificate in Ghidurile POCU : Ghidul
„Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital
Uman 2014-2020” si Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice - „Stagii de practică
elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, disponibile pe
http://www.fonduri-ue.ro ;
2. Potentialul partener trebuie sa fie implicat in cel putin o etapa din cele
mentionate mai sus. Potentialul partener va trebui sa desfasoare activitati relevante
in cadrul proiectului.
3. Potentialul partener trebuie sa se angajeze sa suporte partea de cheltuieli
eligibile care ii revine, precum si partea de cheltuieli neeligibile. Fiecare partener
va suporta contributia proprie la cheltuieli eligibile, proportional cu valoarea
cheltuielilor eligibile aferente actiunilor pe care le va implementa, precum si
eventualele cheltuieli neeligibile.
4. Potentialul partener trebuie sa aiba capacitatea tehnica, conform actelor de
infiintare si functionare, si experienta relevanta pentru proiect conform Ghidului
„Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014 – 2020”. In plus,
potentialul partener trebuie sa fi desfasurat, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2012
si data lansarii acestui apel, activitati specifice sau consiliere și orientare
profesională/în carieră. In cazul in care aceasta conditie este demonstrata printr-un
proiect/contract de prestari servicii, este obligatoriu ca activitatile specifice sa fi fost
initiate si finalizate in perioada mentionata.
Nota: Pentru dovedierea acestui element al capacitatii tehnice, potentialul partener
va prezenta, dupa caz, copii dupa contractele de finantare, acordurile de parteneriat
si extrasele din anexele relevante la contractele de finantare (cererea de finatare,
rapoartele finale, etc) si/sau copii dupa contractele de prestari servicii privind
activitatile mentionate si/sau alte documente similare, din care sa rezulte explicit
experienta solicitata conform prezentului ghid.
5.

Potentialul partener trebuie sa aiba capacitate financiara si operationala.
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5.1 Capacitatea operationala a potentialului partener – reprezinta ani de experienta
similara in domeniul proiectelor pentru care se solicita finantare. Potentialul
partener trebuie sa aiba experienta in implementarea a cel putin 1 proiect cu
finantare nerambursabila sau experienta de cel putin 6 luni in domeniul cel putin a
uneia dintre activitatile proiectului.
5.2 Capacitatea financiara a potentialului partener – pentru institutiile publice nu se
evalueaza cifra de afaceri, conform instructiunilor stabilite in Ghidul „Orientari
privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman
2014 – 2020”.
ONG
cu Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim
vechime
mai suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 si n-3) conform
mare de 1 an
situatiilor financiar-contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim
30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.
SRL cu vechime Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim
mai mare de 1 suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1,
an
n-2 si n-3) conform situatiilor financiar-contabile (balanta, bilant
contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare
nerambursabile totale.
ONG
cu Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim
vechime
mai 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.
mica de 1 an
SRL cu vechime Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim
mai mica de 1an 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente (semnate și ștampilate de
reprezentantul legal, original sau cu mențiunea ”Conform cu originalul”) :
A. Scrisoare de intenție cuprinzând datele de identificare ale entității juridice și
experiența sa relevantă (portofoliul de proiecte sau alte documente considerate
relevante pentru demonstrarea experienței partenerului pentru domeniul proiectului /
contracte finanțare), conform Anexa 1;
B. Fisa partenerului, conform Anexa 2;
C. Declaratie de eligibilitate, conform Anexa 3;
D. Certificatul Constatator (operatori economici) / Certificatul de înscriere a persoanei
juridice fără scop patrimonial;
E. Statutul / Actul Constitutiv / Certificatul Constatator prin care se face dovada că are in
obiectul de activitate si este autorizat pentru prestarea de servicii de natura celor care
sunt necesare implementarii proiectului, cfonform cu temele si activitatile la cre
doreste sa fie partener;
F. Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului (operatori economici);
G. Rezultatul exercițiului financiar pentru anii 2013, 2014, 2015 – extras bilanț contabil și
contul de profit și pierderi, vizate și înregistrate de organul competent.
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Grila de evaluare administrativa.
Candidatul se considera calificat numai in cazul in care la toate criteriile de calificare a fost
bifata rubrica DA.
CRITERIU DE EVALUARE
DA
NU
1.Conformitatea documentelor
Au fost depuse toate documentele solicitate pentru dosarul de candidatura
Documentele depuse respecta cerintele prezentei proceduri
2. Capacitatea partenerului de a desfasura activitatile propuse
Detine in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care
sunt necesare implementarii proiectului si pe care le propune in Fisa
partenerului.
Are experienta in implemenatrea a cel putin 1 proiect cu finantare
nerambursabila sau are experienta de mimin 6 luni in desfasurarea
activitatilor propuse.
Grila de evaluare tehnica
Criterii de departajare a ofertelor depuse:
CRITERIU DE EVALUARE

PUNCTAJ

OBSERVATII

Număr mediu de angajaţi în ultimii 2 ani:
•

până la 5 persoane

6

•

între 5 şi 10 de persoane

10

•

mai mult de 10 de persoane

20

Proiecte
finanţate
prin
POSDRU
derulate în ultimii 3 ani (atât în calitate
de partener cât şi în calitate de
beneficiar):

10

•

până la 3 proiecte

20

•

între 3 şi 5 proiecte

40

•

peste 5 proiecte

Proiecte finanţate din fonduri europene,
altele decât cele menţionate la punctul
anterior:
•

până la 2 proiecte

•

între 2 şi 4 proiecte

•

peste 4 proiecte

10
20
40

Aplicantii care nu transmit toate documentele solicitate, care nu pot face dovada celor
declarate pe propria raspundere sau nu indeplinesc criteriile de eligibilitare mentionate in
Ghidul „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital
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Uman 2014 -2020” si criteriile de calificare mentionate mai sus, vor fi exclusi din procesul de
selectie.
Rezultatul selectiei va fi comunicat potentialilor parteneri prin posta sau e-mail sau fax.
Partenerii selectati vor fi implicati pe durata intregului ciclu de viata a proiectului, in
pregatirea acestuia, implementarea (inclusiv perioada de sustenabilitate) precum si in
evaluarea eficientei activitatilor acestuia. Partenerii selectati vor fi implicati in pregatirea si
punerea in aplicare a acordurilor de parteneriat si a cererilor de finantare.
Faptul ca o entitate a fost selectata ca potential partener, nu creeaza nicio obligatie pentru
Fundatia ORIZONT, in situatia in care cererea de finantare depusa nu a fost selectata pentru
finantare. Toate activitatile desfasurate in timpul redactariui cererii de finantare nu fac
obiectul niciunei pretentii de natura financiara sau de orice alta natura, pentru niciuna dintre
parti.
Data limită pentru depunerea dosarului de candidatură este 24.10.2016, ora 13.00.
Entitățile juridice interesate de participarea ca partener în cadrul acestui apel de proiecte
vor depune dosarul in format fizic, in original, la sediul Fundatiei ORIZONT, zilnic in intervalul
orar 10.00-13.00.
Pentru informații suplimentare sau solicitari de clarificari persoana de contact este: Ersilia
Oprescu, e-mail: fundatia_orizont@yahoo.com; Telefon: 0351/401692

Ersilia Oprescu
Președinte
Fundatia Orizont
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Anexa nr. 1
SCRISOARE DE INTENȚIE
pentru participarea ca partener in cadrul unui proiect finanțat prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ce urmează a fi depus de către ...............................
……………………………………………………………….. (denumirea organizației) își exprimă intenția de a
participa ca partener în cadrul unui proiect POCU alături de Fundatia ORIZONT care se
încadrează în categoriile de solicitanți eligibili pentru Axa prioritară 6 „Educatie si
competente” si sa contribuie la realizarea obiectivului tematic 10: Efectuarea de investiții în
domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe
și a învățării pe tot parcursul vieții

Precizam ca ……………………………………………………………….. (denumirea organizației) se
incadreaza in categoria de parteneri eligibili pentru axa prioritara si obiectivul specific, asa
cum sunt prezentate mai sus.
De asemenea, organizația noastră a acumulat experienţă în domeniul derulării
proiectelor, dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru implementarea
activitaţilor unui proiect POCU.
Prezentarea
generala
………………………………………………………………..
documentul atasat, Fisa partenerului.

si
experienta
(denumirea organizației)

sunt

organizaţiei
incluse in

Activitățile cadru ale proiectului în care ……………………………… ………………………………..
(denumirea organizației) se va implica și pentru care dispune de resursele materiale și
umane necesare sunt :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. (denumirea organizației) va contribui financiar la
realizarea proiectului prin asigurarea unei parti din cota de cofinantare a proiectului in
conformitate cu prevederile legale aferente formei de organizare a acestuia.
Numele si prenumele reprezentantului legal
…………………………………………………………………
Data …………………………………
Semnatura ………………………………………………….
Stampila
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Anexa nr. 2

FISA PARTENERULUI
Denumire organizație
Acronim
Cod de inregistrare fiscala
Numar de inregistrare in Registrul
Comerțului
Nr. de la Registrul Asociațiilor si
Fundațiilor
Anul inființarii
Cifra de afaceri
Pentru ultimii 3 ani
Date de contact (adresa, tel., fax, e- mail)
Persoana de contact (nume, poziția in
organizație)
Tema de proiect pentru care aplica
Descrierea
activitații
organizației, Va rugam sa descrieți daca in obiectul de
relevanta pentru acest proiect
activitate al organizației se regaseste prestarea
de servicii de natura celor care sunt necesare
implementarii proiectului, conform cu tema si
activitațile la care doriți sa fiți partener
Activitatea/activitațile
din
cadrul Va rugam sa detaliați modalitatea de implicare a
proiectului in care doriți sa va implicați
dumneavoastra in activitațile proiectului in
eventualitatea implementarii unui proiect cu
tema aleasa de ofertant
Resurse umane
Se va trece nr. total de angajați, din care
personalul relevant pentru implementarea
activitaților in care ofertantul doreste sa se
implice si pe care le-a menționat mai sus
Detaliați in tabelul de mai jos experiența anterioara relevanta pentru activitațile din cadrul
proiectului in care doriți sa va implicați si/sau in proiecte cu finanțare nerambursabila:
Titlul proiectului (conform contractului de
finanțare/contract servicii)
ID-ul proiectului (acordat de instituția
finanțatoare)/Contract servicii
Calitatea avuta in cadrul proiectului
(solicitant/beneficiar/partener/contractor)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementarii proiectului
Implementat sau in curs de implementare
Durata implementarii proiectului
Rezultatele parțiale sau finale ale
proiectului
Valoarea totala a proiectului
Sursa de finanțare (bugetul de stat, local,
surse externe nerambursabile, surse
externe rambursabile)
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Numele instituției finanțatoare
Nota :
Rubricile vor fi integral completate.
Informațiile furnizate se considera a fi conforme cu realitatea si asumate pe propria
raspundere de reprezentantul legal.
Numele si prenumele reprezentantului legal
Data …………………………………………………………………….
Semnatura ………………………………………………….
Stampila

Anexa nr.3
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul/a___________________________, în calitate de reprezentant legal
al _______________________________________, CUI/CIF_______________, având sediul
social în _____________________, str. _________________________, nr. ________, declar
pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selectie și a sancțiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice ca……………………….(denumirea organizației) pe care o
reprezint îndeplinește condițiile de eligibilitate (conform Ghidului „Orientari privind
accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014 – 2020”) în vederea participării în calitate de
partener la pregătirea unui proiect POCU 2014 – 2020 de către Fundatia ORIZONTși NU se
afla în niciuna dintre urmatoarele situatii:
•
este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență
a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative
teritoriale, respective conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu
modificările și completările ulterioare, după caz;
•
a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată
împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
•
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 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
au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care
autoritatea contractantă le poate justifica;
•
se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele
publice, întruna 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
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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/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a
acestora şi persoanele care asigură conducerea partenerului/partenerilor se află în situaţia
de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si
comunitara in vigoare
•
se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI
POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.
Numele și prenumele reprezentantului legal
Data …………………………………………………………………….
Semnătura ………………………………………………….
Stampila
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