Nr. 5648/ 02.06.2020

ANUNT SELECTIE PARTENERI
IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Date generale

In conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,
UAT Berceni anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de
Parteneriat cu entitati pub\ice sau de drept privat, in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul
Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara Axa prioritara nr. 6 - Educa\ie 9i
competen\e, Prioritatea de investi\ii - 1O.i. Reducerea 9i prevenirea abandonului 9colar timpuriu 9i
promovarea accesului egal la inva\amantul pre9colar, primar 9i secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de inva\are formale, nonformale 9i informale pentru reintegrarea in educa\ie 9i formare
Obiectiv Specific 6.2. Cre9terea participarii la inva\amantul ante-pre9colar 9i pre9colar, in special a
grupurilor cu rise de parasire timpurie a 9colii, cu accent pe copiii apa~inand minorita\ii roma 9i a celor
din mediul rural.
Selectia se va face in conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiarii instrumentelor structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu
modificari prin Legea nt. 362/2009;
- H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;
- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020.

Date ghid de finantare

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a Ii selectat in vederea
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru aces\ proiect POCU sunt
specificate in Ghidul Solicitantului - Conditii Generale POCU 2014 • 2020 si in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice, publicate pe pagina Ministerului Fandurilar Eurapene, respectiv: www.fanduri- ue.ra.1
Activitatile care var face abiectul praiectului dezvaltat in parteneriat se var desfasura pe a
perioada de maxim 36 de luni.
1

NOTA.: Neindeplinirea acestor cerinte si a criteriilor de eligibilitate determina respingerea
oricarei candidaturi.

Activitatile eligibile sunt cele mentionate in Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice, cat si
activitatile orizontale, managementul proiectului, achizitiile publ'lce si masurile specifice pentru '1nformare
si publicitate pentru proiect, dupa cum urmeaza:
1. Pachet integral de servicii destinat pre9colarilor 9i elevilor din ciclul primar (6 - 10 ani),
gimnazial (11-14 ani) 9i secundar superior (14-16 ani) in vederea stimularii participarii la educa\ie 9i
prevenire a fenomenului de parasire timpurie a scolii - activitate relevanta 9i obligatorie.
2. Activita\i de sprijin pentru stimularea participarii la educa\ie 9i la activita\ile de consiliere a
copiilor, precum 9i la activita\ile recreative 9i de socializare - activitate relevanta).
3. Asigurarea de servicii de educa\ie parentala 9i de consiliere sociala (activitatea relevanta si
obligatorie) pentru reprezentan\ii copiilor (parintele din Romania in grija caruia a ramas copilul - in
situa\ia plecarii unui parinte in strainatate - sau persoana in grija careia a ramas copilul - in situa\ia
plecarii ambilor parin\i/parintelui unic sus\inator al familiei monoparentale in strainatate) in vederea
in\elegerii nevoilor copiilor care cresc in absen\a unuia/ambilor parin\i 9i dezvoltarii abilita\ilor parentale
ale acestora, precum 9i, in func\ie de nevoi, a solu\ionarii diferitelor probleme de natura sociala cu care
se confrunta familiile, a ob\inerii a diverse beneficii sociale, realizarii, cand este cazul, a procedurii de
delegare temporara a autor'ita\ii parinte9ti (procedura prin care se asigura reprezentantarea legala a
copilului, atunci cand ambii parin\i sau parintele unic sus\inator al familiei monoparentale sunt/este
pleca\ilplecat la munca in strainatate) etc. in acela9i limp se au in vedere activita\i de comunicare cu
parin\ii din strainatate, in vederea informarii acestora cu pr'1vire la evolu\ia copiilor - transmitere de
informa\ii (cu privire la situa\ia generala a copilului, situa\ia 9colara, aspecte de natura medicala etc.),
fotografii etc. - telefonic, prin intermediul re\elelor de socializare, aplica\iilor de mesagerie privata, pe
email etc. in func\ie de situa\ie ..
4. Dezvoltarea de parteneriate intre 9coli, autorita\i locale, institu\ii locale, ONG-uri 9i
comunitate (activitate relevanta) pentru a contribui la o mai buna identificare, protec\ie 9i monitorizare a
copiilor afla\i 1n aceasta situa\ie, precum 9i 1n scopul asigurarii sustenabilita\ii din perspectiva
institu\ionala 9i/sau financiara. Se va incuraja crearea de structuri comunitare consultative4 sau, acolo
unde acestea exista deja, activarea/revitalizarea acestora.
5. Campanie de informare 9i con9tientizare a parin\ilor, persoanelor 1n grija carora raman copiii,
speciali9tilor, copiilor 9i publicului larg in ceea ce prive9te obliga\iile legale care le revin parin\ilor la
plecarea din \ara (obliga\ia delegarii temporare a autorita\ii parinte9ti, 1n cazul plecarii ambilor
parin\i/parintelui unic sus\inator al familiei monoparentale) 9i efectele negative ale plecarii parin\ilor
asupra copiilor rama9i acasa - nivel regional - activitate relevanta.
Pentru a fi eligibila, ca membru al parteneriatului ~n calitate de lider de parteneriat sau de
partener), o entitate trebuie sa fie implicata_ eel pu\in 1n implementarea unei activitati relevante !?i
obligatorii (activitatea 1 sau activitatea 3). In aces! sens, 1n cadrul prezentului apel de propuneri
de proiecte nu pot Ii selecta\i parteneri exclusiv in vederea implementarii activita\ilor 2, 4 ~i 5
(a!?a cum au fost ele definite in cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condi\ii Specifice).
Prin excep\ie, in cazul in care Liderul de parteneriat face parte din categoria de
Beneficiari/Parteneri eligibili APL cu atribufii in domeniul educafiei de nive/ preuniversitar,
acesta este eligibil chiar dacii este implicat exclusiv in implementarea activita\ii 2, cu
respectarea celorlalte elemente de eligibilitate stabilite prin Orientiiri privind accesarea
finan(iirilor din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cu modificarile ~i completarile
ulterioare.

Pentru evitarea suprapunerilor ~i a dublei finan\ari, pre~colarii ~i elevii din grupul \inta al
proiectelor finan\ate in apelul ,,~coala pentru to\i" (AP 6), respectiv in cadrul apelurilor din
cadrul AP 4 - Pl 9.ii (OS 4.1 ~i OS 4.2.), AP5 - Pl 9.vi (OS 5.1 &OS 5.2) NU vor putea constitui
grup \inta pentru aces! apel de proiecte.
Aceste activitati sunt orientativ, urmand a Ii detaliate si completate cu allele noi.
Activitatea de selec\ie are la baza urrnatoarele principii:
Transparenta
Nediscriminare
Tratament egal
Eficienta utilizarii fondurilor europene

Profilul partenerilor:

Avand in vedere activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul proictului, partenerii vor
Ii Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere ~colara ~i servicii alternative/ Parteneri sociali din
inva\amantul preuniversitar (ex. organiza\ii sindicale)/ lnstitutii de cult si asociatii religioase/
lnstitu\ii/agen\ii guvernamentale cu atribu\ii in domeniul incluziunii sociale/ ONG a carer activitate in
cadrul proiectului contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor si care vor avea rol relevant in
implementarea activitatilor cu competente si experienta in urmatoarele domenii:
Activitati de constientizare si informare
Activitati de informare si consiliere si/sau mediere
Activitati de formare profesionala
Elaborare de studii
Valoarea proiectului
Valoarea maxima eligibila a unui proiect nu poate depasi echivalentul in lei a maxim 1.000.000
euro. Detaliile privind Cofinantarea proiectului sun! specificate in Ghidul Solicitantului. Bugetul
proiectului se va definitiva ulterior cu partenerii din proiect in functie de activitati.
Conditii generale de eligibilitate
(Orientari Generale privind Oportunitatile de Finantare in cadrul POCU 2014-2020):
NU se tac vinovati de declaratii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/01
POCU responsabil sau nu au furnizat aceste informatii;
,/
Partenerii NU se afla pe lista beneficiarilor exclusi de la finantare in urma rezilierii
contractelor de finantare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat sa
semneze contractul de finantare;
v'
Partenerii nationali sunt organizatii cu personalitate juridica din Romania
(exclus·1v
Persoane Fizice Autorizate, intreprinderi individuale sau echivalent) ce desfasoara activitati relevante in
cadrul proiectului si au in obiectul de activitate al institutiei pe care o reprezinta si activitatea/activitatile
din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu
este aplicabila sindicatelor, patronatelor si asociatiilor profesionale;
v'

,/
Parteneri'I nat'lonali si transnationali trebuie sa fie implicati eel putin intr-o activitate
relevanta. Prin activitate relevanta se 1n\elege acea activitate cadru, asa cum este definita mai sus.
,/
Partenerii nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor
generale privind eligibilitatea solicitantilor:
· este in incapacitate de plata/ in stare de insolventa, conform Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 46/2013 privind criza flnanciara si insolventa unitatilor administrative teritoriale,
respective 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 res judicata;
· se afla in stare de !aliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciara, are incheiate concordate, si-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 aceeas·1 natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea
partenerului au comis in conduita profesionala greseli grave, demonstrate in instanta, pe care
autoritatea contractanta le poate justifica;
· se incadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intruna
din situatia 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 si persoanele care asigura conducerea
partenerului au lost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie,
participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor
financiare ale Comunitatilor;
· partenerul/partenerii si/sau reprezentantii lor legali/structurile de conducere a acestora si
persoanele care asigura conducerea partenerului/partenerilor se afla in situatia de conflict de interese
sau incompatibilitate, asa cum este definit in legislatia nationala si comunitara in vigoare
· se face vinovat de declaratii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/01 POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informatii.
· partenerul se afla pe lista beneficiarilor exclusi de la finantare in urma rezilierii contractelor de
finantare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat sa semneze contractul
de finantare .
./
Partenerii nationali trebuie sa fie implicati in eel putin o activitate relevanta. Prin
activitate relevanta se intelege aceea activitate care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor.
./
Partenerii nationali sunt obligati sa contribuie financiar la realizarea proiectului prin
asigurarea unei parti din cola de cofinantare a proiectului.
Capacitatea operationala

Potentialul partener are experienta in implementarea a eel putin 1 proiect cu finantare nerambursabila.
Capacitatea operationala si conditiile de eligibilitate reprezinta criterii ELIMINATORll.

Rate de cofinantare
Ratele de cofinantare sun! prezentate in Ghidul Solicitantului Conditii Generale - descarcabil de
pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/.
Aplicantii vor lua in calcul faptul ca. in eventualitatea depunerii unei cereri de finantare in
parteneriat cu UAT Berceni fiecare partener va suporla contributia proprie aferenta bugetului sau.

Procedura de evaluare a partenerilor
Evaluarea partenerilor se va face in functie de domeniul de competenta, in ordinea descrescatoare a
punctajului obtinut, conform grilei de mai jos:

Nr.
crt.

Element de evaluare

1

Experienta
potentialilor
domeniul
parteneri
In
derularii
de
proiecte
europene (in calitate de
solicitantl partener/ furnizor)

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

2 proiecte finalizate

5

3 proiecte finalizate

10

4-10 proiecte finalizate

15
20

peste 10 proiecte finalizate

Max 20

1 activitate
2 activitati
Peste 2 activitati

2

Numarul de activitati in care
partenerul doreste sa se
implice 2

3

1 expert
Nu mar experti relevanti
2 experti
disponibili, avand in vedere
3 - 4 experti
profilul de partener solicitat
2' 5 exPerti

10
15
20
Max 20

5
10
15
20
Max20

5
5

ManaQement de oroiectlcoordonare
Experienta
specifica lnformare si constientizare
proiectului pentru expertii Activitati de informare si consiliere/formare
propusi
profesionala
Elaborare de studii

4

5
5
Max 20

Situatia financiara (media
venitur'ilor pe ultimii 4 ani)

5

Pana la 450.000 lei
lntre 450.001 si 1.350.000 lei
lntre 1.350 001 s·1 2.500.000 lei
Peste 2.500.000 lei

5
10
15
20
Max 20
100 puncte

TOTAL

Se va selecta partenerul ce a cumulat eel mai mare punctaj. In s'ituatia in care vor fi doi sau mai
multi aplicanti ce vor obtine acelasi punctaj, se va selecta acela ce a obtinut punctaj maxim la cele mai
multe criterii.
Dosarul de selectie va cuprinde urmatoarele documente:

2

-Prin

activitati

principale

sc intcleg

acele actiuni care au drept rezultat

obtinerea output-urilor speciJicatc prin Ghidul Solicitantului.

nc1nijlocit

a)
Certificat de inregistrare la Registrul Comertului si/sau statuU orice alt act de infiintare
al organizatiei in care sunt precizate tipurile de activitati desfasurate (copie stampilata si semnata de
reprezentantul legal)- copie conform cu originalul
b)
Scrisoarea de intentie -Anexa 1 - original
c)
Fisa partenerului - Anexa 2 - original
d)
Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal - Anexa 3 - (semnata si
stampilata de catre acesta) ca respecta Regufi/e generate privind partenerii in cadru/ cererifor de
finantare nerambursabi/ii prin POCU mentionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului Conditii Generate - orig'1nal
e)
Orice documente pe care candidatul/aplicantul le considera relevante pentru acordarea
punctajului (contracte de finantare, acorduri de parteneriat, recomandari, autorizari, bilaturi contabile,
CV-uri, contracte de munca, diplome etc.) - copie conform cu orig'1nalul
D
Lista resurse umane care pot Ii puse la dispozitia proiectului - original

Depunerea documentelor

Organizatiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate si
stampilate de reprezentantul legal documentele solicitate in plic sigilat pe care se va specfica: "In atentia
Compartimentului Asisten\a Sociala, Pentru selectia de parteneri POCU Axa 6/6.2".
Plicul se va depune cu numar de inregistrare la sediul Primariei comunei Berceni, din sat
Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr. 140A, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului
anunt.
Persoana de contact: Bacanu Monica
e-mail: berceniprimaria@yahoo.com
tel: 0244.470.588
Clarificari

Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre aplicanti se poate face cu maxim 3 zile
inainte de depunerea dosarelor. Transmiterea raspunsurilor la clarificarile solicitate se va efectua in
termen de 2 zile.
Respingerea dosarului

In etapa de verificare a eligibilitatii, dosarul poate Ii respins daca:
documentatia a lost primita dupa termenul limita de depunern, specificat in anuntul de selectie
documentatia de participare nu contine toate documentele solicitate
aplicantul a depus documentatia necesara pentru dovedirea eligibilitatii, dar acesta nu este
eligibil, intrucat nu indeplinete conditiile de eligibilitate specifice, descrise in anuntul de selectie.

Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selectie se va publica pe site-ul primariaberceniph.ro printr-un anunt,
care va contine informatiile cuprinse in anuntul de selectie si informatii privind candidatii/ofertantii
participantii la procedura admisi si respinsi si punctajul obtinut de fiecare dintre acestia, iar partenerii
selectati var Ii contactati direct. la datele de contact furnizate in Fisa partenerului.

Propunerile de parteneriat eligibile vor Ii selectate si aprobate in baza evaluarii de catre comisia
de selectie. Rezultatele procedurii de selectie vor Ii publicate pe site-ul primariaberceniph.ro, dupa
avizarea raportului comisiei de evaluare de catre conducatorul institutiei.
Faptul ca o entitate a lost selectata ca potential partener conform acestei proceduri, nu creeaza
nicio obligatie pentru UAT Berceni, in situatia in care cererea de finantare depusa nu a fost selectata
pentru finantare. Toate activitatile desfasurate in timpul redactarii cererii de finantare nu lac obiectul
niciunei pretentii de natura financiara sau de orice alta natura, pentru niciuna dintre parti.
Selectarea ca partener intr-un proiect care se va depune spre finantare nu genereaza obligatii
in sarcina UAT Berceni sau a celor selectati, decat in masura in care proiectul a fost contractat si doar
pentru elementele convenite in acordul de parteneriat.
UAT Berceni isi rezerva dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor
selectati (de ex. Bilant contabil, certificate etc) inainte de incheierea acordului de parteneriat.
Va informam ca depunerea proiectului va Ii pe pana pe data de 25 iunie 2020, conform ordinului
530 din 15.03.2020 a MFE.

Comisia de selectie

Pre~edinte: Panait const~ir
Membrii: Bacanu

Monica~
__,-

Stan Anda Elena
Bejgu Ciprian
Draghici Andrei

(;
.

t/(,r-J

ftP

~
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Anexa 1

SCRISOARE DE INTENTIE

Pentru participarea ca partener in cadrul unui proiect finantat din Programul Operational Capital Uman
ce urmeaza a fi depus de catre UAT Berceni
In urma anuntului dumneavoastra privind inche'1erea unui Acord de Parteneriat cu entitati de drept public
sau privat, pentru depunerea unor cereri de finantare pe Axa prioritara 6 din POCU
(denumirea
organizatiei) isi exprima intentia de a participa ca partener in cadrul proiectului initial de UAT Berceni.
Precizam ca (denumirea organizatiei) se incadreaza in categoriile de solicitanti parteneri
eligibilipentru Axa prioritara ... '...
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 si de resurse materiale pentru implementarea activitatilor unui proiect
din POCU.

Declar pe proprie raspundere ca:
A.

Nu suntem subiect al unui conflict de interese;

B.
Nu figuram in evidentele fiscale cu restante la plata impozitelor, taxelor, contributiilor
sociale si nu avem datorii fiscale;

Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa acceptati ca organ'1zatia noastra sa devina partener ·1n
cadrul unui proiect cu tema si activitatile mentionate.

Numele si prenumele reprezentantului legal
Data

Semnatura
Stampila _ _

Anexa 2
FISA PARTENERULUI
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire organiza\ie
E-mail
Cod de inregistrare fiscala
Anul infiin\arii
Adresa
REPREZENTANTULLEGAL
Prenume ~i Nume
Func\ie
PERSOANA DE CONTACT
Prenume ~i nume
Func\ie
Telefon:
E-mail:
INFORMAJll FINANCIARE
Anul 2016
Numar mediu de angaja\i
Cifra de afaceri/venituri
Anul 2017
Numar mediu de angaja\i
Cifra de afaceri/venituri
Anul 2018
Nu mar mediu de anaaiati
Cifra de afaceri/venituri
Anul 2019
Numiir mediu de anqaja\i
Cifra de afaceri/venituri
EXPERIENJA
PROIECTE IMPLEMENTATE
Titlul proiectului (conform contractului de
finantare)
ID-ul proiectului (acordat de institu\ia finan\atoare)
Calitatea avutii in cadrul proiectului (solicitant sau
partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementarii proiectului
Rezultatele partiale sau finale ale proiectului
Activita\i desfii~urate de aplicant 1n cadrul
oroiectului
Sursa de finan\are (bugetul de stat, local, surse
nerambursabile,
surse
extreme
externe
rambursabile, etc.)
Numele institu\iei finantatoare

EXPERIENTA SPECIFICA
Experien\a in comunita\ile dezavantajate, inclusiv
comunitatea roma
Experien\a in domeniul activita\ilor proiectului

ACTIVITAJI:
ln care din activita\ile principale ale proiectului
dori\i sa va implica\i?
(va rugam sa bifa\i activitatea/ activita\ile in care
dori\i sa va implica\i)

RESURSE UMANE IMPLICATE
CONTRIBUJIE:
Care va fi contribu\ia concreta a organizatiei
dumneavoastra la activitatea/activita\ile bifate mai
sus?

Numele si prenumele reprezentantului legal
Data

Semnatura
Stampila _ _

Anexa 3
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
•

Subsemnatul ... , domiciliata Jn localitatea .... , jude\ul .... , strada .... , nr..... , posesor al Cl, seria
... , numarul .... , eliberat de .... , la data de .... , CNP ..... , 1n calitate de reprezentant legal al ...... , CUI .... ,
avand sediul social Jn ... , str..... , nr ... , jude\ul. .. municipiul ..... , declar pe propria raspundere, sub
sanc\iunea excluderii din procedura ~i a sanc\iunilor aplicate faptei de fals Jn acte publice ca societatea
pe care o reprezint Jndepline~te condi\iile de eligibilitate men\ionate mai jos, in vederea participarii in
calitate de partener la pregatirea unui proiect Jn cadrul Programului Opera\ional Capitalul Uman 2014-

2020.
Condi\ii generale de eligibilitate:
l. Partenerii ~i/sau reprezentan\ii lor legali/structurile de conducere ale acestora ~i
persoanele
care asigura conducerea solicitantului/partenerilor NU se afla in situa\ia de
conflict de interese sau
incompatibilitate, a~a cum este definit in legisla\ia na\ionala ~i comunitara in vigoare;
2. NU se tac vinova\i de declara\ii false Jn furnizarea informa\iilor solicitate de AM/01 POCU
responsabil sau nu au furnizat aceste informa\ii;
3. Partenerii NU se afla pe lista beneficiarilor exclu~i de la finan\are in urma rezilierii
contractelor de
finan\are din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a
refuzat sa semneze
contractul de finan\are;
4. Partenerii sunt organiza\ii cu personalitate juridica din Romania (exclusiv Persoane Fizice
Autorizate, intreprinderi individuale sau echivalent) ce desta~oara activita\i relevante Jn
cadrul
proiectului ~i au Jn obiectul de activitate al institu\iei pe care o reprezinta ~i
activitatea/activita\ile
din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea
referitoare la obiectul de activitate
nu este aplicabila sindicatelor, patronatelor ~i asocia\iilor profesionale;
5. Partenerii trebuie sa fie implica\i eel pu\in Jntr-o activitate relevanta. Prin activitate relevanta se
in\elege aceea activitate care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor.
Partenerii trebuie sa aiba activitatea pe care doresc sa o desfii~oare 1n statutiact constitutive.

Reprezentant legal,
Nume ~i prenume:
Semnatura ~i stampila
Data:

