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ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI  POCU AP5 OS 5.2 

ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU) 

 

UAT Stânceni anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor  pentru încheierea 

unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui 

proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, 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: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul 

specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

In conformitate cu prevederile: 

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă cu modificările şi completările 

ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009; 

- H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă; 

- OUG 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 viitorul proiect, precum si 

Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale POCU 

2014–2020 - „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020 din Noiembrie 2018” şi în GHIDUL 

SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR 

”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ 

sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2” publicate pe 

pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro. 

 
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea 
oricărei candidaturi. 
 
Obiectivul specific ale programului 
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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. partenerul şi/sau reprezentanții legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care 

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

așa cum este definit în legislația naționala și comunitara în vigoare  

 

9. nu se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU 

responsabil sau nu a furnizat aceste informații;  

 

10. 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 

 

11. nu a suferit condamnări definitive pentru o infracțiune privind conduita profesională de către 

o instanță judecătorească cu putere de res judecată (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel 

nu mai este posibil);  

 

12. capacitate economică și financiară conform specificațiilor de mai jos;  

 

13. are capacitatea operațională de realizare a activităților din proiect (conform cerințelor 

Ghidului Solicitantului Condiții Generale POCU 2014-2020).  

  

CALIFICAREA OFERTANŢILOR 

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 menţiunea conform cu originalul")  

b. certificat unic de înregistrare sau certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor și fundaţiilor 

(copie cu menţiunea „conform cu originalul")  

c. hotărârea Judecătoreasca privind acordarea personalităţii juridice a Asociaţiei (HJ definitivă 

și irevocabilă — încheierea - dacă e cazul - copie cu menţiunea „conform cu originalul")  

d. situațiile financiare aferente exercițiilor financiare a ultimilor 4 ani fiscali (semnate si 

stampilate - copie cu menţiunea „conform cu originalul").  

e. acreditarile de furnizor de servicii - dintre cele enuntate a Partener – punctul 1 

 

II. În original:  
a. declarație pe propria răspundere că nu se încadrează în situațiile de excludere stipulate în 

Ghidul Solicitantului cap. 2.1.1. Eligibilitate solicitanți și parteneri  

b. declaraţie pe proprie răspundere - ca nu a reziliat contracte de finanţare din culpa proprie sau 

nu a refuzat să semneze contract de finanţare;  

c. declaratie privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale;  

 

 III. Specificații tehnice pentru aplicant  
Responsabilități (activitățile în care partenerul va fi implicat): se vor stabili prin acordul de 

parteneriat 

1. Echipa de implementare a proiectului va trebui să îndeplinească următoarele condiții:  

- aplicantul, în aceasta etapă, va prezenta o declarație pe propria răspundere prin care va declara 

că dispune de experții necesari (pentru realizarea activităților în care este implicat), 


















