
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN—ROMÂNIA START UP PLUS 

 

 
 

 

Asociația Caritas Mitropolian Greco-Catolic Blaj anunță organizarea procedurii de selecție a 

partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii cererii de 

finanțare aferente unui proiect pentru dezvoltarea antreprenoriatului la nivelul Regiunii Centru, 

pentru apelul Componentă 1 - Apel : POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.  
 
 

Procedura de selecție se desfășoară în concordanță cu prevederile: 

 O.U.G nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificările 

prin Legea 362/2009 

 H.G nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 64/2009 

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergență 

 O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014-2020 

 Metodologia de selecție a partenerilor în vederea depunerii unor cereri de finanțare, 

POCU 2014-2020 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 2014-2020, 

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice România Start Up Plus 

 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul precum și criteriile de 

eligibilitate pentru a face parte din structura partenerială sunt specificate în Ghidul 

Solicitantului, Condiții Specifice România Start Up Plus, publicate pe pagina web a 

Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro. Neîndeplinirea acestor criterii de 

eligibilitate va duce la respingerea oricărei candidaturi. 
 

1. Obiectiv tematic al apelului de proiecte: Promovarea unor locuri de muncă durabile și 

de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  

2. Scopul proiectului: Creșterea ocupării la nivelul Regiunii Centru prin sprijinirea 

constituirii și desfășurării activității a peste 60 de întreprinderi cu profil non-agricol, active în 

mediul urban, în cadrul căror se vor crea cel puțin două locuri de muncă pentru fiecare în parte. 

3. Locul de implementare: Regiunea Centru (județele Alba, Mureș, Brașov, Sibiu, 

Covasna și Harghita). 

4. Activitățile proiectului:  

A. Activități de formare profesională,  concurs de planuri de afaceri, stagii de practică și 

desfășuarea de workshopuri tematice pentru aprofundarea cunoștințelor antreprenoriale; 

B. Implementarea planurilor de afaceri subvenționate prin fonduri FSE prin asistență, 

consiliere și programe de mentorat antreprenorial, constituirea și autoriazare afacerilor; 

C. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate; 

http://www.fonduri-ue.ro/


D. Realizarea unei rețele de stakeholderi, a unei analize antreprenoriale pentru cele 6 

județe din proiect în vederea creării un activ și încurajarea formării de clustere funcționale și 

după încheierea proiectului. 

 

CRITERIILE DE SELECȚIE A PROIECTULUI: 

 

        I.1 Aceste documente se trimit în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu 

originalul de către reprezentantul lega: 

1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de 

activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, 

conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener 

2. Dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului (începând 

cu anul 2012), sau, dovada că a implementat în calitate de partener sau beneficiar, cel puțin un 

proiect finanţat din fonduri europene 

3. Situaţiile financiar -contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să 

rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din 

proiect. 

4. Acreditări autorizări ale serviciilor de interes pentru proiect 
 

II.2 Aceste documente se trimit în original 

 

1. Scrisoare de intenție 

2. Fișa partenerului 

3. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi 

ştampilată de către acesta) că respectă Regulile generale privind partenerii 

în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la 

punctul 2.1.1. (b) din Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale;  

4. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către 

reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele 

pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata 

de implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării; 

5. Nota justificativă (conform Ghidului Solicitantului - Condiţii 

Generale, pag. 24) care va fi însoţită de:  

      Fișele de post și CV-urile în format Europass ale persoanelor 

propuse ca personal implicat in proiect. Fiecare CV trebuie să 

specifice poziţia pentru care persoana este propusă în proiect şi trebuie 

să fie datat şi semnat de către aceasta; 

 Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi 

propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, 

echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea 

activităţilor proiectului). 

 

 

Candidații vor transmite către Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Blaj, B-dul. 

Republicii Nr. 8, RO-515400 BLAJ, documentația solicitată până pe 20 octombrie 2016. 



 

Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe va fi respinsă. 

 

Evaluarea candidaților: 
Candidații care vor fi admiși respectând criteriile de eligibilitate nominalizate, vor fi punctați 

conform următoarei grille de evaluare: 

1. Capacitate operațională și financiară 50 puncte 

a. Resurse umane 

Numărul de persoane cu experiență în tipul de 

activitate asumat (dovedit prin CV) 

Sub sau persoane—5 puncte 

Peste 2 persoane—10 puncte 

b. Evaluarea calitativă a experienței din 

CV 
Experiență specifică sub sau 1 an—5 puncte 

Experiență specifică peste 1 an—10 puncte 

Experiență specifică peste 3 ani—15 puncte 

30 puncte 

b. Situația financiară (media ciferei de 

afaceri în ultimii 3 ani) 

Până la 10.000 de euro—5 puncte 

Între 10.000 și 50.000 de euro—10 puncte 

Peste 50.000 de euro—20 de puncte 

20 puncte 

2. Capacitate profesională 30 puncte 

a. Dovada implementării unor proiecte cu 

finanțare europeană—15 puncte 

15 puncte 

b. Dovada experienței de cel puțin 6 luni în 

livrarea de servicii de consiliere și 

asigurare suport pentru inițerea/ 

susținerea de afaceri 
Peste 6 luni-1 an—5 puncte 

Între 2 și 3 ani—10 puncte 

Peste 3 ani—15 puncte 

15 puncte 

3. Contribuția partenerului la activitățile 

proiectului 

20 puncte 

Numărul de activități principale în care 

parterul se implică prin proiect 
1 activitate—5 puncte 

2 activități—10 puncte 

Peste 2 activități—20 puncte 

20 puncte 

 

 

 

Rezultatul procedurii se va comunica persoanelor juridice participante la procesul de selecție în 

termen de 3 zile de la termenul limită pentru transmiterea documentațiilor solicitate. Persoanele 

juridice vor fi contactate la datele furnizate în cadrul Fișei partenerului, iar în cazul în care 



ofertanții nu au fost selectați pot depune contestații în termen de o zi de la anunțarea 

rezultatelor, care vor fi soluționate într-o zi de comisia de contestații 

 

Detalii suplimentare se pot afla prin e-mail: n.anusca@caritas-blaj.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general                                                                                                            11.10.2016 

Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic  Blaj, 

Anușcă Nicolae 
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