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Anunț selecție partener “Școalăpentrutoți” 

Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6,  

Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 

Data afișării   Termen limită 

25.10.2016   07.11.2016 

 

 

Şcoala Gimnazială Specială "Maria Montessori" Bacău anunţă organizarea unei proceduri de 

selecţie a partenerilor in vederea elaborării unui proiect şi depunerii cererii de finanţare 

aferente proiectului în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), 

Axa prioritară 6. Educație și compentențӑ, Prioritatea de investiţii 10.i. Reducerea și 

prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul 

preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non 

formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Apel de proiecte nr.4, 

Obiective specifice: 

OS 6.2 ”Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a 

grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma 

și a celor din mediul rural”. 

OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare 

a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii 

aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-

economic”. 

OS 6.4 ”Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au 

finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin 

programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională”. 

OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre universitar în 

vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei 

școli inclusive”. 

Aceste demers este în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.64/2009 cu modificările şi 

completările ulterioare aprobată cu modificările prin Legea nr.362-2009 şi ale Normelor 

metodologice de aplicare a 

O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218-2012, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.64/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul Convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Acțiunile eligibile sprijinite în cadrul acestui apel sunt structurate pe următoarele 

categorii: 

- Acțiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educație și prevenirii/reducerii 

părăsirii timpurii a școlii; 

- Acțiuni destinate îmbunătățirii și diversificării serviciilor educaționale oferite; 

- Acțiuni destinate dezvoltării capacității resurselor umane din școli. 

Mai multe detalii despre acest program: http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2042-pocu-

198-2-milioane-de-euro-pentru-scolile-defavorizate.  

În cadrul proiectului este obligatoriu ca solicitantul și/sau partenerii sӑ acopere cel puțin o 

activitate aferentă OS 6.2 si OS 6.3 (conform acțiunilor detaliate la paginile 9-13 din Ghidul 

Solicitantului Condiții Specifice AP 6). 

 

Profilul partenerilor: 

Prin procedura selecţiei de parteneri suntem interesaţi în identificarea unor parteneri care să 

completeze atribuţiile solicitantului, astfel: cel puţin un partener care poate demonstra 

capacitatea operaţională şi financiară, conform Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AP 6. 

pagina 14 și Ghidul Solicitantului Condiții Generale – „Orientӑri privind accesarea 

finanțӑrilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pagina 27, 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-

2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf). 

Condiţii generale de eligibilitate: 
Partenerul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, persoana juridică, conform 

legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare categorie de persoană juridică desemnată ca 

fiind eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de propuneri de 

proiecte.  

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.  

Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 

partenerului nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un 

delict legat de conduita profesională;  

Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 

partenerului nu au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe 

care autoritatea contractantă le poate justifica;  

Nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-

una din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate 

în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de 

Administrare Fiscală;  

 

 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2042-pocu-198-2-milioane-de-euro-pentru-scolile-defavorizate
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2042-pocu-198-2-milioane-de-euro-pentru-scolile-defavorizate
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
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Grilă criterii de selecție 

 

 Criterii de selectie Punctaj maxim 
1. Capacitatea operationala 30 puncte 

 
-   Relevanta experientei organizatiei pe domeniul de activitate 
pentru 10 puncte 

  care a depus candidatura  

 - Numarul expertilor propusi 10 puncte 
 2 experti (minim) (5 puncte)  

 Mai mult de 2 experti 10 puncte)  

 
-   Relevanta experientei expertilor propusi atat pentru activitatile 
din 10 puncte 

  proiect cat si in ceea ce priveste implementarea de proiecte cu  

  finantare nerambursabila  

2. Capacitatea financiara 20 puncte 

 
-   Gestionarea de bugete generate de implementarea de alte 
proiecte 10 puncte 

  cu finantare rambursabila  

 
-   Suma bugetului din ultimii 3 ani de activitate (echivant in euro) 
mai 10 puncte 

  mare de 100.000 euro  

3. Capacitatea profesionala 40 puncte 
 - Dovada  implementarii  acel  putin  un  proiect  cu  finantare 5 puncte 
  nerambursabila  

 
-   Dovada experientei partenerului in domeniul activitatii 
proiectului 10 puncte 

  (minim 6 luni)  

 -   Dovada de experiență privind activități cu copii defavorizați 10 puncte 
 -   Activități / programe extra-școlare desfășurate cu copii 10 puncte 
 -   Dovada detinerii unor instrumente sau tehnici specializate (cu 5 puncte 
  licenta) pentru derularea activitatii  

 
-   Contributia in parteneriat la activitatile principale conform 
ghidului 10 puncte 

4. 1 activitate 5  puncte 
 2-3 activități 10 puncte 
 
 

Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente: 

- Scrisoare de intenție, 

- Anexa 1 – Declarație pe propria raspundere eligibilitate, 

- Anexa 2 – Fișa de partener, 

- Anexa 3 – Declarație activități, 

- Anexa 4 – Declarație angajament contribuție. 

- Certificat de înregistrare / certificat constatator / alt document de înființare, care să ateste că 

partenerul are în obiectul de activitate activitatea/activitățile pentru care optează în Scrisoarea 

de intenție – copie certificată conform cu originalul(anexele pot fi găsite începând cu pagina 

5 a acestui anunț). 



4 
 

 
 

 

 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 7 noiembrie 2016. 

Toate documentele care constituie dosarul de candidatură vor fi completate, semnate si 

ştampilate şi se vor depune în plic sigilat pe care se va specifica „În atenția conducerii Școlii 

Gimnaziale Speciale "Maria Montessori" Bacău, pentru selecţia de parteneri POCU AP6 – 

Programul „Școalӑ pentru toți”. 

Adresă: Str. Henri Coanda, nr.4, judeţulBacău,  

telefon: 0234584370, fax: 0234584370 

Email: mmontessori_bacau@yahoo.com 

Procedură de selecție: 
O comisie formată din trei persoane va analiza dosarele de participare, astfel:  

1. Etapa eliminatorie – Dosarul de participare trebuie să conțină toate documentele și 

anexele cerute.  

2. Analiza experienței și a capacității: Participanții vor primi puncte de la 1 la 100, 

conform grileide evaluare de la pagina 3.  

Vor fi declarate admise candidaturile care intrunesc un punctaj egal sau mai mare de 70 de 

puncte.Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-ul Școlii Gimnaziale Speciale 

"Maria Montessori" Bacău sub forma unui raport de evaluare după ce directorul instituției 

avizează raportul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmontessori_bacau@yahoo.com
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Anexa 1 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul (a) ..........................................................................................., domiciliat 

(ă) înlocalitatea .................................................. judetul .................................................., 

strada....................................................., nr………………., posesor al CI/BI,  

seria..................................., numărul ..................................., eliberat de ..................................., 

la data de..................................., CNP ................................................................., încalitate de 

reprezentantlegal al………………………CUI/CIF……………………. Avândsediul social 

în………………………………str………………………………….nr…………….județ……

………………municipiul………………………………………. 

declarpepropriarăspundere, subsancțiuneaexcluderiidinprocedură, 

cunoscândsancțiunileaplicatefaptei de falsîn acte publice, căinstituția/organizația/societateape 

care o reprezintNU se află în niciuna din următoarele situaţii menţionate mai jos:  

- este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența 

unităților administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 

privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după 

caz; 

- a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată 

împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res 

judicata; 

- 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; 

- reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură 

conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, 

demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 
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- se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele 

publice, întruna din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din 

totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de 

atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală; 

- reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură 

conducerea solicitantului 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; 

- solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de 

conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea 

solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese 

sau incompatibilitate, așa cum este definit in  legislația naționala si comunitara 

in vigoare; 

- se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de 

AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații. 

 

Nume  și prenume………………………….. 

Semnătura şi ştampila………………… 

Data ............................  
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Anexa 2  

 

 

FIȘĂ PARTENER  

 

 

DATE DE IDENTIFICARE  

Denumire organizaţie  

E-mail  

Cod de înregistrare fiscală  

Anul înfiinţării  

Adresă  

REPREZENTANTUL LEGAL  

Prenume şi Nume  

Funcţie  

PERSOANĂ DE CONTACT  

Prenume şi nume  

Funcţie  

Telefon:  

E-mail:   

INFORMAŢII FINANCIARE  

Anul 2013  

Număr mediu de angajaţi  
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Cifra de afaceri/venituri  

Anul 2014  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri/venituri  

Anul 2015  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri/venituri  

EXPERIENŢĂ   

PROIECTE RELEVANTE  ACESTUI 

APEL (IMPLEMENTATE IN ULTIMII 3 

ANI) 

 

Titlul proiectului (conform contractului de 

finanţare) 

 

ID-ul proiectului (acordat de instituţia 

finanţatoare) 

 

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant 

sau partener) 

 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementării proiectului  

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului  

Activităţi desfăşurate de aplicant în cadrul 

proiectului 

 

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse 

externe nerambursabile, surse extreme 

rambursabile, etc.) 

 

Numele instituției finanțatoare  

EXPERIENŢĂ SPECIFICĂ  
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Experienţa în comunităţile dezavantajate, 

inclusiv comunitatea romă 

 

Experienţă în domeniul activităţilor proiectului  

 

MOTIVARE: Care este motivaţia dumneavoastră 

pentru a vă implica în acest parteneriat  

 

ACTIVITĂŢI: În care din domeniile de interes 

ale proiectului doriti sa va implicati in cadrul 

parteneriatului 

. 

CONTRIBUŢIE:  Care va fi contribuţia activă a 

instituţiei/organizatiei dumneavoastră la 

activitatea/activităţile bifate mai sus? 

 

 

 

Data,           Reprezentant legal, 

Nume și prenume, 

       Semnătură și ștampilă, 
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Anexa 3 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul (a) ..........................................................................................., domiciliat 

(ă) înlocalitatea .................................................. județul .................................................., 

strada....................................................., nr………………., posesor al CI/BI,  

seria..................................., numărul ..................................., eliberat de ..................................., 

la data de..................................., CNP ................................................................., încalitate de 

reprezentantlegal al………………………CUI/CIF……………………. avândsediul social 

în………………………………str………………………………….nr…………….județ……

………………municipiul………………………………………. învedereaparticipăriiîncalitate 

de partener la pregătireaunuiproiectîncadrulProgramuluiOperaționalCapitalulUman 2014-

2020, declarpepropriarăspundere, subsancțiuneaexcluderiidinprocedurăși a 

sancțiuniloraplicatefaptei de falsîn acte publicecăinstituția/organizația/societateape care o 

reprezint va contribui la realizarea a celpuținuneiadinactivitățile/domeniile de mai jos (a se 

bifaactivitatea/activitățile): 

 programe de tip zone prioritare de educație;  

 promovarea de bune practici și dezvoltarea și utilizarea de noi servicii educaționale;  

 programe de educație parentală. 

 activități pregătitoare, educative și de orientare, pentru copiii care urmează să intre 

într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele 

critice pentru evitarea riscului educațional (copiii de 2 ani care urmează să intre în 

grădiniță, copiii de 5 ani care urmează să intre în clasa pregătitoare, opiii de clasa a 

patra care urmează să intre în clasa a cincea, copiii de clasa a opta care urmează să 

intre la liceu) și activități care sprijină acomodarea copiilor/elevilor în noul ciclu de 

învățământ; 

 activități extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobândirea de competențe 

cheie, inclusiv ateliere/școli de vară/grădinițe estivale, grădinițe/școli de duminică, 

excursii și tabere școlare cu componentă educațională, susținerea participării elevilor 

la concursuri școlare din calendarul MENCȘ etc.; 

 programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă; 

 programe sau activități care vizează desegregarea școlară, creșterea stimei de sine, 

educație interculturală etc.; 
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 programe de mentorat pentru copii și familie; 

 activităţi care facilitează colaborarea personalului didactic şi de sprijin cu alţi 

profesionişti; 

 dezvoltarea de parteneriate între creşe, grădiniţe, şcoli, părinţi şi comunitate în scopul 

asigurării sustenabilităţii din perspectiva implicării mai intense a părinţilor în educaţia 

copiilor şi a implicării comunităţii locale în dezvoltarea şcolii. 

 dezvoltarea de parteneriate între şcoli şi autorităţi locale şi/sau angajatori locali, în 

scopul asigurării sustenabilităţii din perspectiva instituţională, financiară şi/sau a 

responsabilităţii sociale. 

 desfăşurarea de activităţi de informare şi conştientizare locală, evenimente destinate 

promovării valorilor incluziunii sociale şi activităţi de comunicare. 

 

 

Nume  și prenume………………………….. 

Semnătura şi ştampila………………… 

Data ............................. …………….. 
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Anexa 4 

 

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT 

 

 

Subsemnatul (a) ..........................................................................................., domiciliat 

(ă) înlocalitatea .................................................. județul .................................................., 

strada....................................................., nr………………., posesor al CI/BI,  

seria..................................., numărul ..................................., eliberat de ..................................., 

la data de..................................., CNP ................................................................., încalitate de 

reprezentantlegal al………………………CUI/CIF……………………. avândsediul social 

în………………………………str………………………………….nr…………….județ……

………………municipiul………………………………………. învedereaparticipăriiîncalitate 

de partener la pregătireaunuiproiectîncadrulProgramuluiOperaționalCapitalulUman 2014-

2020, declarpepropriarăspundere, subsancțiuneaexcluderiidinprocedurăși a 

sancțiuniloraplicatefaptei de falsîn acte publicecăinstituția/organizația/societateape care o 

reprezint va 

suportadinsursepropriicontribuțiapropriedinvaloareacheltuieliloreligibileaferentăactivităților

pe care le va executaîn proiect și valoarea eventualelor cheltuieli neeligibile. 

 

 

 

Nume  și prenume………………………….. 

Semnătura şi ştampila………………… 

Data .............................  

 


