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ANUNŢ  

Privind selectarea partenerilor pentru  implementarea unui proiect care are ca scop 
reabilitarea și modernizarea fostei Școli nr. 6 Condreni și schimbarea destinației în 

centru de zi pentru persoane cu dizabilități - copii 
 
 
 

Vă informăm prin prezentul anunț asupra începerii derulării procedurii de selectie 
partener pentru fructificarea oportunitatii de finantare identificate prin Ghidul solicitantului 
măsura M2/6B – Investiții în infrastructura socială pentru combaterea sărăciei și favorizarea 
incluziunii sociale publicat de către GAL Ținutul Răzeșilor. 

 
Masura M2/6B „Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si 

favorizarea incluziunii sociale” vizeaza reducerea si combaterea saraciei si excluziunii 
sociale pe teritoriul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR, asociație din care face parte și 
Orașul Tîrgu Neamț. 

Obiectivul specific al masurii este facilitarea accesului la servicii de baza a 
grupurilor minoritare si vulnerabile supuse riscului izolarii/excluziunii sociale, prin 
dezvoltarea unor instrumente de integrare sociala si economica. 

 
Unul dintre criteriile de acordare a finanțării nerambursabile pentru îndeplinirea 

obiectivului de mai sus este ca solicitantul sa-si asume furnizarea de servicii sociale deoarece 
proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea  prin operaționalizarea 
infrastructurii finantate prin proiect de  către  o  entitate acreditată   ca  furnizor  de  servicii 
sociale. 

 
Furnizarea de servicii sociale poate fi realizata si prin intermediul parteneriatelor 

dintre o autoritate publica locala si un furnizor de servicii sociale (in baza unui contract de 
parteneriat). 
 

Obiectivul General si scopul proiectului constă în: reabilitarea și modernizarea 
fostei Școli nr. 6 Condreni și schimbarea destinației în centru de zi pentru persoane cu 
dizabilități - copii.   
 
Activitățile  proiectului in care va fi implicat partenerul sunt:  
 
Asigurarea de servicii sociale în cadrul centrului pentru o perioadă de minim 5 ani de zile de 
la data finalizării investiției. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată din fonduri de la 
bugetul local al orașului Tg. Neamț, prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5, Obiectivul 
specific 5.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, prin 
depunerea unui proiect distinct, cu respectarea conditiilor specifice POCU si/sau fonduri 
proprii ale partenerului selectat. 



  
 
 
DESCRIEREA PROCEDURII DE SELECTIE   
 
 
 
 Aplicantul  
Pentru a fi eligibil, aplicantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții 
generale:  
 
1. experiență de derulare a proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile, putând fi 
atât beneficiar, cât și partener în proiectele respective – min. 1 proiect, cu menționarea 
numelui proiectului și numărului contractului de finanțare (aplicatul va depune copii după 
contracte) si/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului. 
2. pentru demonstrarea experientei se vor prezenta recomandari din partea beneficiarului/ 
partenerilor proiectelor);  
3. 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 sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de 
legislaţia sau de reglementările naţionale. 
4. reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un 
delict legat de conduita profesională; 
5. reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului nu au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe 
care autoritatea contractantă le poate justifica; 
6. nu prezinta  din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice 
locale si la bugetul de stat,  
7. reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 
solicitantului nu 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; 
8. solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de 
conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului/partenerului/partenerilor  nu se află în situaţia de conflict de interese sau 
incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare 
9. nu a suferit condamnări definitive pentru o infracțiune privind conduita profesională 
de către o instanță judecătoarească cu putere de res judecată (ex: condamnare împotriva căreia 
nici un apel nu mai este posibil); 
10. capacitate economică și financiară conform specificatiilor de mai jos; 
11. este acreditat ca furnizor autorizat sa acorde servicii sociale pe perioada nedeterminata 
in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare; 
12. are capacitatea operațională de realizare a activităților din proiect; 
13. are sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursala/filiala pe teritoriul GAL Ținutul 
Răzeșilor, investitia propusa prin proiect fiind in cadrul teritoriul GAL. 
 
Teritoriul ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR este un teritoriu omogen din punct de 
vedere geografic, socio-economic si cultural, cu o populatie de 79.391 locuitori, teritoriu 
coerent, cu o suprafata de 925,12 Kmp, format din 20 unitati administrativ-teritoriale, 
respectiv 18 comune si 1 oras din judetul Neamt precum si o comuna din judetul Iasi. 
  
Cele 20 unitati administrativ teritoriale sunt: Orasul Tirgu Neamt si comunele Birgauani, 



Bodesti, Dobreni, Dragomiresti, Dulcesti, Dumbrava Rosie, Faurei, Girov, Grumazesti, 
Negresti, Petricani, Razboieni, Ruginoasa, Stefan cel Mare, Tibucani, Trifesti, Tupilati si 
Valeni din judetul Neamt, la care se adauga comuna Ciohorani din judetul Iasi. 
Pentru a face dovada eligibilității, aplicantul trebuie să prezinte următoarele documente 
de calificare:  
I. În copie, semnat, ștampilat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul 
legal:  
a. Act Constitutiv (copie cu menţiuntiunea conform cu originalul") 
b. certificatul constatator  prin care se face dovada că are ca obiect de activitate relevant 
pentru domeniul proiectului, pentru activitatea de furnizare servicii sociale;   
c. certificat unic de înregistrare sau certificat de înscriere in Registrul asociaţiilor si fundaţiilor 
(copie cu menţiunea „conform cu originalul") 
d. hotărârea Judecătoreasca privind acordarea personalităţii juridice a Asociaţiei (HJ definitiva 
si irevocabila — incheierea - daca e cazul) 
e. cazier fiscal al societatii/ organizaţiei (copie cu menţiunea „conform cu originalul") 
f. certificat cazier judiciar pentru reprezentant legal (copie cu menţiunea „conform cu 
originalul") 
g. certificat de acreditare ca furnizor autorizat sa acorde servicii sociale pe perioada 
nedeterminata in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare 
h. situațiile financiare aferente exercițiilor financiare incheiate in ultimii trei ani de 
functionare (2014/2015/2016) sau, pentru entitati cu vechime mai mica de trei ani financiari 
incheiati, ultimele situatiile financiare incheiate.     
 
II. În original:  
b. declaraţie pe proprie răspundere - ca nu a reziliat contracte de finanţare din culpa proprie 
sau nu a refuzat sa semneze contract de finanţare; 
c. certificat privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale;  
d. certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor 
și a contribuțiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenția Națională de 
Administatre Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor Publice). 
 
Specificații tehnice pentru aplicant  
 
Responsabilități (activitățile în care partenerul va fi implicat):  activitatile proiectului asa cum 
au fost specificate mai sus, in sectiunea -Activitatile in care va fi implicat partenerul 
 
I. Echipa de implementare a proiectului va trebui să îndeplinească următoarele condiții:  
- aplicantul, in aceasta etapa, va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care va 
declara ca dispune de expertii necesari pentru realizarea activitatilor in care este implicat si va 
depune CV-urile acestora.  
 
II. Experiența aplicantului  în derularea unui proiect implementat si/sau are experiență de 
cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului, similare cu cele solicitate pentru proiectul 
ce urmează a fi depus;– scurtă descriere a experienței aplicantului – max. 1 pagină (dovedită 
prin documente suport ca de ex: contracte/ certificate/ recomandări din partea 
beneficiarilor/partenerilor, etc).  
 
III. Capacitate economică și financiară: prezentarea documentelor care atesta capacitatea 
economica si financiara a aplicantului. 
 
IV. Capacitatea tehnică: se va specifica modalitatea prin care se vor asigura resursele 
operaționale (umane, materiale – sedii, dotari cu echipamente IT etc.) pentru a duce la 
îndeplinire activitățile stabilite prin proiect.  



Pentru a dovedi îndeplinirea specificațiilor tehnice, toți aplicanții vor depune următoarele 
documente:  
- aplicantul va prezenta  declaratii, documente suport, în copie conform cu originalul, pentru 
demonstrarea experienței relevante - proiect implementat si/sau are experiență de cel puțin 6 
luni în domeniul activităților proiectului, similar cu cele solicitate pentru proiectul ce urmează 
a fi depus; prin produs/proiect similar se înțeleg produse/proiecte care să fi inclus furnizarea 
de servicii sociale. 
 
Prezentarea ofertelor  
Cererea de participare, completată în conformitate cu formularul 2 și documentele aferente 
acesteia vor fi depuse în plic/pachet închis, într-un exemplar original, la registratura 
PRIMARIEI Tîrgu Neamt, adresa: str. Ștefan cel Mare, nr. 62, biroul 4, în termen de 10 zile 
lucratoare de la data publicării anunțului de participare, până la data de 27.11.2017 la ora 
15:00.  
 
Selecția partenerilor  
Selecția partenerilor se va realiza de către o comisie de evaluare desemnată de Primaria Targu 
Neamt care va proceda după cum urmează:  
1. Verificarea eligibilității aplicantului:  
Comisia de evaluare va verifica documentația depusă de aplicanți urmărindu-se îndeplinirea 
condițiilor de eligibilitate stabilite prin prezenta solicitare. Totodată se va verifica dacă 
documentația a fost depusă conform cerințelor (prezentarea ofertelor). Aplicantul va fi respins 
și documentația nu va fi evaluată pentru următoarele motive:  
a) documentația a fost primită după termenul limită de depunere, specificat în anunțul de 
participare;  
b) documentația de participare nu conține toate documentele solicitate;  
c) aplicantul a depus documentația necesară pentru dovedirea eligibilității, dar acesta nu este 
eligibil, respectiv nu îndeplinește condițiile de eligibilitate;  
 
2. Evaluarea ofertelor:  
Fiecare membru al comisiei de evaluare va evalua documentația depusă de aplicant în baza 
grilei de evaluare (formular 1) și va acorda punctaj. Punctajul obținut de fiecare aplicant va 
rezulta din media aritmetică a punctajelor obținute de acesta ca urmare a evaluării 
documentației privind specificațiile tehnice de către membrii comisiei de evaluare. În baza 
acestor punctaje, se întocmește un clasament, iar aplicantul cu cel mai mare punctaj va fi 
declarat câștigător. Procesul de evaluare se va încheia cu un raport al procedurii încheiat de 
către membrii comisiei de evaluare.  
Urmare a evaluării documentației, aplicantul va fi declarat neselectat dacă:  
- a obținut un punctaj mai mic de 50 puncte;  
- a obținut un punctaj mai mic decât ceilalți aplicanți.  
 
3. Rezultatul selecției:  
Comisia de evaluare va informa aplicanții cu privire la rezultatul aplicării procedurii de 
evaluare în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului procedurii.  
Notă: pe perioada procedurii de selecție, comisia are dreptul să solicite de la aplicanți 
clarificări la documentele depuse, aceștia din urmă fiind obligați să răspundă în termen de 2 
zile de la data solicitării acestora. Solicitările de clarificări care se primesc după termenul 
limită stabilit nu sunt luate în considerare. 
 
 
Informații suplimentare referitoare la proiectul care va fi realizat pot fi obținute de la sediul 
Primăriei Orașului Tg. Neamț, Compartimentul Planificare și Dezvoltare Locală, tel 
0233790245, int 132, email: programme@primariatgneamt.ro.  
 



 
 
 
Formular 1  
 
Grila de evaluare a aplicațiilor 
 
Nr. 
crt.  

Criterii de evaluare  Punctaj 
maxim  

1.  Experiența aplicantului în domeniul derulării de proiecte   
 1 proiect finalizat sau aflat în implementare – 10 puncte  
 2 proiecte finalizate sau aflate în implementare – 20 puncte  
 3 su mai multe proiecte finalizate sau aflate in 
implementare – 30 puncte 
 

30 

2.  Crearea de noi locuri de muncă 
 Partenerul se angajeză că va crea cel putin un loc de munca 
cu norma intreaga – 10 puncte  
 Partenerul se angajeză că va crea cel putin doua  locuri de 
munca cu norma intreaga – 20 puncte  
 

20 

2.  Capacitatea tehnică 
 
Se va specifica modalitatea prin care se vor asigura resursele operaționale 
pentru a duce la îndeplinire activitățile stabilite prin proiect (în corelare cu 
activitățile din proiect) – 50 puncte:  

 Umane – 30 puncte  
 Materiale - sedii – 10 puncte  
 Materiale – echipamente IT – 10 puncte  
 

50 

TOTAL  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Formular 2  
 
Cererea de participare  
 
Nume solicitant ...................................... cu sediul în ................................. (localitatea, strada, 
sectorul/județul, telefon/fax), document de înființare ......................................... (document 
care dovedește înființarea), cod fiscal nr. .............................................. emis de .................... 
din data de ............................... cont bancar nr. ............................ deschis la Trezoreria/Banca 
..........................., cu sediul în .................................. reprezentat de ...................................... în 
calitate de ..........................................., adresa poștală ........................................... telefon 
..................... email .................................... – solicit participarea la selecția pentru partener în 
proiectul “reabilitarea și modernizarea fostei Școli nr. 6 Condreni și schimbarea 
destinației în centru de zi pentru persoane cu dizabilități - copii”.  
 
Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:  
1. Act Constitutiv (copie cu menţiunea „conform cu originalul") 
2. Certificatul constatator  prin care se face dovada că are ca obiect de activitate relevant 
pentru domeniul proiectului, pentru activitatea de furnizare servicii sociale;   
3. Certificat unic de înregistrare sau certificat de înscriere in Registrul asociaţiilor si 
fundaţiilor (copie cu menţiunea „conform cu originalul" – daca e cazul) 
4. Hotărârea Judecătoreasca privind acordarea personalităţii juridice a Asociaţiei (HJ 
definitiva si irevocabila — incheierea), daca e cazul 
5. Cazier fiscal al societatii/ organizaţiei (copie cu menţiunea „conform cu originalul")  
6. Certificat cazier judiciar pentru reprezentant legal (copie cu menţiunea „conform cu 
originalul") 
7. Situațiile financiare aferente exercițiilor financiare incheiate in ultimii trei ani de 
functionare (2014/2015/2016) sau, pentru entitati cu vechime mai mica de trei ani financiari 
incheiati, ultimele situatiile financiare incheiate.     
8. Declaraţie pe proprie răspundere - ca nu a reziliat contracte de finanţare din culpa proprie 
sau nu a refuzat sa semneze contract de finanţare; 
9. Certificat privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale;  
10. Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și 
taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenția Națională de 
Administatre Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor Publice).  
11. Declaratie privind expertii necesari pt realizarea activitatilor in care aplicantul este 
implicat – in original;  
12. Documente suport, în copie confort cu originalul, pentru demonstrarea experienței 
relevante în domeniul furnizarii de servicii sociale și recomandări pentru aplicant, din partea 
beneficiarilor/partenerilor,  
13. Certificat de acreditare ca furnizor autorizat sa acorde servicii sociale pe perioada 
nedeterminata in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare 
 
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe 
propria raspundere ca datele, informatiile si documentele prezentate corespund realității.  
   
 
Data:                                                                                               Reprezentant legal: 
                                                                                                           Nume/Prenume 
                                                                                                     Semnătură si stampila 
 


