Anexa nr.1
FISA PARTENERULUI
Denumire organizatie
Acronim
Cod de inregistrare fiscala
Numar de inregistrare in
Registrul Comerțului
Nr. de la Registrul Asociatiilor
s i Fundatiilor
Anul infiintarii
Date de contact (adresă, tel.,fax ,
e- mail)
Persoana de contact (nume,
pozitia fn organizate)
Terna de proiect pentru care aplica
Va rugam sa descrieti daca i n obiectul de activitate al
Descrierea activitatii organizatiei , organizatiei se regaseste prestarea de servicii de natura
relevanta pentru acest proiect
celor care sunt necesare implementarii
proiectului, conform cu tema s i activitatile la care doriti
sa fiti partener
Activitatile din cadrul proiectului
(conform Ghidului)

Resurse umane

Va rugam sa detaliati modalitatea de implicare a
dumneavoastra in activitatile proiectului in eventualitatea
implementarii
Se va trece nr. total de experti cooptati, din care expertii
propusi pentru implementarea activitatilor in care
partenerul doreste sa se implice si pe care le-a mentionat
mai sus

Detaliati In tabelul de mai jos experienta anterioara relevanta pentru activitatile din
cadrul proiectului in care doriti sa va implicati
Numele s i prenumele reprezentantului legal

Semnatura .................................

Data

Anexa nr. 2

SCRISOARE DE INTENTIE

Pentru participarea ca partener in cadrul proiectului finantat din
Programul Operational Capacitate Administrativă POCA 2014-2020

In urma anuntului dumneavoastra privind incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati de
drept privat, de tip organizatie non-guvemamentala, pentru depunerea cererii de finantare in
cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa POCA 2014-2020 (POCA),
Cererea de proiecte CP 10/2018
(denumirea organizatiei) exprima intentia de a participa ca partener in cadrul proiectului:
...........................................................................................................................................................
la activitatile

Precizam
ca
denumirea organizatiei) se incadreaza in categoriile de solicitanti/parteneri eligibili pentru
POCA, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP 10 /201 8).
in cadrul acestor activitati ne propunem sa aducem urmatoarea contributie:

De asemenea, organizatia noastra a acumulat experienta in domeniul la care se refera tema
proiectului, dispune de personal specializat angajat/cooptat si de resurse materiale pentru
implementarea activitatilor proiectului.

Declar pe propria raspundere ca:
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;
B. Nu figuram in evidentele fiscale cu restante la plata impozitelor s i taxelor locale s i
cu obligatii de plata nete care depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni.
Avand i n v edere cele prezentate, va rugam sa acceptati ca organizatia noastra sa
devina partener in cadrul proiectului cu tema s i activitatile mentionate.
Numele s i prenumele reprezentantului legal
.....................................................................................................................
Sernnatura .............................' ......................... ....

Data

Anexa nr.3
Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al potentialului
partener ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute in
cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor
Subsemnatul <nurne, prenurne>, posesor al CI/BI seria....., nr......., eliberata de ............, in
calitate de <functie I reprezentant legal I imputernicit> al <denumire partener>, cunoscand ca
falsul in declaratii este pedepsit de Codul Penal , cu prilejul depunerii docurnentelor in cadrul
anuntului de selectie parteneri publicat de catre UAT Municipiul Caracal, declar pe propria
raspundere ca organizatia non-guvernamentala pe care o reprezint nu se afla in niciuna
din situatiile de excludere de mai jos:
in incapacitate de plata / in stare de insolventa, conform Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara s i insolventa unitatilor administrativteritoriale , respectiv conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei , cu
modificarile si completarile ulterioare , dupa caz;
- a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale indreptata impotriva
legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de resjude cata;
- 1n stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciara, are incheiate concordate, i-a suspendat activitatea in ultimii 2 ani dinaintea
depunerii cererii de finantare sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau
se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceea i natura prevazute de legislatia
sau de reglementarile nationale;
- reprezentantii sai legali / structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea
solicitantului au comis in conduita profesionala greseli grave, demonstrate in instanta, pe
care autoritatea contractanta le poate ju stifica ;
- se incadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice,
intr-una din situatiile in care obligatiile de plata nete depasesc 1/ 12 din totalul
obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis
de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
- reprezentantii sai legali / structurile de conducere s i persoanele care asigura conducerea
solicitantului au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res jude cata pentru
frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in
detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor ;
- reprezentantii sai legali/structurile de conducere ai acesteia s i persoanele care asigura
conducerea se afla in situatia de conflict de interese sau incompatibilitate, aa cum este
definit in legislatia nationala s i comunitara in vigoare;
- se face vinovat de declaratii false in fumizarea informatiilor solicitate de AMPOCA

responsabil sau nu a furnizat aceste informatii.

Numele s i prenumele reprezentantului legal

Semnatura .........

Data

Anexa nr.4
Declaratie pe propria raspundere pentru participarea ca partener în cadrul proiectului
care urmează a fi depus de UAT Municipiul Caracal, Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), CP 10/2018.
Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria....., nr ......., eliberata de
............, in calitate de <functie / reprezentant legal/ imputernicit> al <denumire part ener>,
declar pe proprie raspundere ca entitatea pe care o reprezint se angajeaza sa asigure resursele
financiare (reprezentand cota de cofinantare proprie proportionala cu valoarea cheltuielilor
eligibile aferente actiunilor pe care le va implementa, a cum este aceasta stabilita prin
Ghidul Solicitantului pentru cererea de proiecte CPl0/2018, si resursele umane necesare,
pe toata durata de implementare a proiectului, in situatia in care vom fi selectati sa facem
parte din parteneriatul proiectului .

Numele si prenumele reprezentantului legal

Semnatura

..........................................................

Data

Anexa nr. 5
GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE
A
CANDIDATILOR
Criteriul calificare

DA

NU

I. Conformitatea documentelor
Au fost depuse de catre candidat ambele documente solicitate (Scrisoarea
de intentie si Fisa partenerului)
Documentele solicitate respecta modelul publicat pe site-ul UAT
Rubricile Fisei partenerului sunt integral completate
II. Capacitatea candidatului de a implementa activitatile in care doreste
sa se implice in proiect
Are in documentele de constituire misiuni si
obiective
relevante
pentru implementarea activitatilor pe care doreste sa le implementeze in
proiect
Are experienta in implementarea a cel put in 1
proiect
cu
finantare nerambursabila d i n F E S I 2 0 1 4 -2 0 2 0 î n ca l i t at e d e
b e n e fi ci a r
Are capacitatea operationala de realizare a activitatilor din proiect
Ill. Conduita candidatului
Nu este subiect al unui conflict de interese
Si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor s i taxelor locale s i
nu figureaza in evidentele fiscale cude obligatii plata nete care depasesc
1/12 din totalul obligatiilor
datorate in ultimele 12 luni ,in
conformitate prevederile Ghidului
CPl0/2018
Nota: Candidatul se considera calificat numai in cazul fn care la toate criteriile de
ca/ificare afost bifata rubrica "DA "

Anexa nr. 6
GRILA EVALUARE Ș I SELECTARE A OFERTANȚILOR

Criterii de selecție

Punctaj maxim

2. Capacitatea operațională

60 puncte

1.1. Minim trei experți cheie cooptați cu experiență in activitatea
de
cercetare ș tiințifică.
• 3 experți - 10 puncte

30 puncte

• 4 experți -20 puncte
• mai mult de 4 experți -30 puncte

1.2. Evaluarea calitativă a experienței specifice
experților propuși în echipa de implementare a proiectului

din

CV

a

Nivel scazut: Expertii propusi au experienta in activitatea de
cercetare stiintifica de 1-3 ani -10 puncte:
Nivel mediu: Expertii propusi au experienta in activitatea de
cercetare stiintifica de 3-5 ani - 20 puncte

30 puncte

Nivel inalt: Expertii propusi au experienta in activitatea de
cercetare stiintifica de peste 5 ani- 30 puncte

2. Contributia partenerului la activititile proiectului
Numarul de activitati (principale si complementare)
in
care
parteneru demonstreaza prin expertii cooptati
si prin actele
de constituire ca are capacitatea necesara pentru a se implica in
implementarea proiectului
•

40 puncte

40 puncte

2 activitate - 10 puncte

• 4 activitati -20 puncte
• 6 activtăți – 40 puncte

TOTAL

100 puncte

Notii: Prin activități principale se înțeleg acele acțiuni care au drept rezultat
nemijlocit obținerea rezultatelor specificate prin Ghidul Solicitantului.

