Anexa 1
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 “UAT Șeica Mică POCU 5.2” (titlul proiectului va fi stabilit ulterior).
Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:
1. Act Constitutiv (copie cu menţiunea „conform cu originalul")
2. Certificat unic de înregistrare sau certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor și fundaţiilor
(copie cu menţiunea „conform cu originalul" – daca e cazul)
3. Hotărârea Judecătorească privind acordarea personalităţii juridice a Asociaţiei (HJ definitiva
și irevocabila — încheierea), dacă e cazul
4. Situațiile financiare aferente exercițiilor financiare din ultimii 4 ani.
5. Acreditari ca furnizor de servicii, dupa caz
6. Declarație pe propria răspundere că nu se încadrează în situațiile de excludere stipulate în
Ghidul Solicitantului cap. 2.1.1. Eligibilitate solicitanți și parteneri
7. Declaraţie pe proprie răspundere - ca nu a reziliat contracte de finanţare din culpa proprie sau
nu a refuzat sa semneze contract de finanţare;
8. Declaratie privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale;
9. Declarație privind experții necesari pentru realizarea activităților în care aplicantul este
implicat – în original;
10. Documente suport, în copie confort cu originalul, pentru demonstrarea experienței relevante
în domeniul finanțat prin POCU/POSDRU,
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe
propria răspundere că datele, informațiile și documentele prezentate corespund realității.
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Anexa nr. 2
FISA PARTENERULUI
Denumire organizatie
CIF
Nr inregistrare Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor
Anul infiintarii
Cifra de afaceri/Venituri pentru
ultimii 4 ani fiscali
Date de contact (adresa, tel,
email, fax)
Persoana de contact (nume,
pozitia in organizatie)
Descrierea activitatii
organizatiei, relevanta pentru
acest proiect
Activitatea /activităţile din
.
cadrul proiectului în care doriţi
să vă implicaţi (conform
Ghidului si Anuntului)
Resurse umane
Se va trece
1. numarul total de angajati
2. numarul de experti pentru implementarea activitatilor in
care ofertantul doreste sa se implice si pe care le-a
mentionat mai sus cu experienta specifica a fiecaruia (in
ani)
Cum doreste sa participle la
Pe criteriul venituri totale sau procent din valoarea totala a
buget proiectului
proiectului
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Finanţări anterioare (informaţii şi detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă primită în
ultimii ani, raportată la data depunerii cererii de finanţare din fonduri publice sau alte surse
financiare de către partener).
Pentru fiecare proiect relevant, menţionaţi:
Proiect 1:
Titlul proiectului
(conform contractului de
finanţare)
ID-ul proiectului (acordat
de instituţia finanţatoare)
Calitatea avută în cadrul
proiectului (solicitant sau
partner)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării
proiectului
Rezultatele parţiale sau
finale ale proiectului

Valoarea totală a
proiectului
Sursa de finanţare
(bugetul de stat, local,
surse externe
nerambursabile, surse
externe rambursabile, etc)
Numele instituţiei
finanţatoare
Valoarea angajată
(cheltuită) în proiect
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Proiect 2:
Titlul proiectului
(conform contractului de
finanţare)
ID-ul proiectului
(acordat de instituţia
finanţatoare)
Calitatea avută în cadrul
proiectului (solicitant
sau partner)
Obiectivul proiectului

Stadiul implementării
proiectului
Rezultatele parţiale sau
finale ale proiectului
Valoarea totală a
proiectului
Sursa de finanţare
(bugetul de stat, local,
surse externe
nerambursabile, surse
externe rambursabile,
etc)
Numele instituţiei
finanţatoare
Valoarea angajată
(cheltuită) în proiect
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Proiect 3:
Titlul proiectului
(conform contractului
de finanţare)
ID-ul proiectului
(acordat de instituţia
finanţatoare)
Calitatea avută în
cadrul proiectului
(solicitant sau
partner)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării
proiectului
Rezultatele parţiale
sau finale ale
proiectului
Valoarea totală a
proiectului
Sursa de finanţare
(bugetul de stat, local,
surse externe
nerambursabile, surse
externe rambursabile,
etc)
Numele instituţiei
finanţatoare
Valoarea angajată
(cheltuită) în proiect

Numele şi prenumele reprezentantului legal
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data:

xxxxxxxxxxxxxxx
Semnătura
Ştampila
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Anexa 3
Grila de evaluare a aplicațiilor

GRILA DE EVALUARE SI SELECTIE A PARTICIPANTILOR

Nr.crt.

1

2

3

4

5

Criterii de evaluare
Dovada experienței candidatului in activitati specifice domeniilor
relevante pentru proiect
<1 an – 5 puncte
Între 1-3 ani – 10 puncte
Peste 3 ani – 15 puncte
Numărul de activități în care candidatul are experienţa relevantă şi
dorește să se implice
1 activitate – 10 puncte
2 activități – 20 puncte
Minim 3 activități – 30 puncte
Capacitatea financiară prin care se angajează candidatul
Prin aplicarea procentelor de finanţare în funcţie de capacitatea
financiară a partenerului – 5 puncte
Prin raportarea la cifra de afaceri – 10 puncte
Numărul de experți cheie cu experiență în tipul de activitate dovedit
prin CV propuși pentru activitățile proiectului
Pana la 3 experți – 10 puncte
Mai mult de 3 experți – 15 puncte
Evaluarea calitativă a experienței din CV
Experțul propuș are experiență dovedită în oricare dintre activitățile
proiectului de pana la 1 an – 10 puncte
Experțul propuș are experiență dovedită în oricare dintre activitățile
proiectului de min 1- max 5 ani – 20 puncte
Experțul propuș are experiență dovedită în oricare dintre activitățile
proiectului de min 5 ani – 30 puncte
Nota pe acest subcriteriu se face ca medie aritmetica a punctajelor
obtinute de fiecare expert in parte
TOTAL

– președinte xxxxxxxxxxx
– membru xxxxxxxxxxxx
– membru xxxxxxxxxxxx
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Punctaj
maxim

15 puncte

30 puncte

10 puncte

15 puncte

30 puncte

100 puncte

