
Anunt privind criteriile pentru selectarea de parteneri in vederea accesarii si 
derularii unui proiect conform Cererii de Propuneri de Proiecte  Sprijin pentru 

înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16

UAT CHEȚANI intentioneaza sa acceseze in anul 2018 finantari din Fondul Social European care vor fi 
acordate in cadrul Programului Operational Capital Uman.

          In vederea asigurarii unui cadru transparent si eficient de colaborare institutionala, precum si 
pentru a asigura respectarea principiului european al parteneriatului, in conformitate cu prevederile art.
35, alin 4,5 si 6, UAT CHEȚANI anunta public intentia de a selecta parteneri din sectorul privat pentru 
accesarea finantarii in cadrul POCU 2014-2020.

UAT  CHEȚANI intentioneaza sa acceseze finantare in cadrul POCU 2014-2020 conform Cererii de 
Propuneri de Proiecte  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/

OS 4.16

Obiectivul general si scopul cererii de finantare:  Promovarea antreprenoriatului social și a integrării 
vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea 
forței de muncă . Serviciile furnizate in cadrul proiectului si de care beneficiază persoanele vârstnice au  
scopul de  a  înființa întreprinderi sociale, în vederea integrării  pe piaţa forței de muncă a persoanelor 
din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei. Conform Legii economiei sociale, economia 
socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea 
persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/
sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

Principalele tipuri de activitati ce vor fi desfasurate in cadrul proiectului:

1.Acțiuni care vizează înființarea, dezvoltarea și monitorizarea întreprinderilor sociale 

Înființarea unor întreprinderi sociale va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la 
dezvoltarea serviciilor locale. 

Întreprinderile sociale vizate de prezentul apel (în calitate de beneficiari finali ai schemei pentru 
entități ale economiei sociale) sunt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind 
economia socială, întreprinderi organizate independent de sectorul public și care au scopul de a 
servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale 
membrilor prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. 
Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor 
persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, 
facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii. 

Activitatea 2 :  Acțiuni care vizează dezvoltarea domeniului economiei sociale 

Beneficiarul finanțării nerambursabile și partenerii, după caz, în calitate de entități relevante 
pentru domeniul economiei sociale, vor putea derula în cadrul proiectului, fără a fi obligatorii, 
acțiuni care vizează dezvoltarea domeniului, cum ar fi: • Crearea şi consolidarea de parteneriate 
cu actorii relevanţi de pe piaţa forței de muncă, din sistemul de învăţământ/de asistenţă medicală/
de asistență socială/servicii de ocupare  sau din administraţia locală/centrală, în vederea creșterii 
implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile; • Crearea unor reţele de sprijin şi 
stabilirea de parteneriate, în vedere diseminării de bune practici și informații, precum si activităţi 



de consolidare a capacităţiişi transferul de knowhow cu alte comunităţi, la nivel deţară sau din 
alte State Membre; • Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaștere a sectorului și 
îmbunătățirea vizibilității economiei sociale - inclusiv inițiative de promovare a mărcii sociale și 
de conștientizare a formelor specifice de acțiune ale economiei sociale. 

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme pentru 
entități ale economiei sociale, care presupune parcurgerea a 2 etape de implementare:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

În cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a derula cel puțin 
următoarele activități: 

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate

I.3. Derularea unui program de formare antreprenorială specifică

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării 
întreprinderilor sociale:

II.1. Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor 
personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri  

II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa 
planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

II.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a 
sumelor aferente  implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului 

II.4 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

 

Procesul de selectie al partenerilor se va realiza prin raportare la:

Criterii de eligibilitate

Criterii de selectie

1. Criteriile de eligibilitate trebuie indeplinite de organizatiile private pentru a putea fi selectate ca 
parteneri in cadrul proiectului:



a) Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea 
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru viitoarele proiecte POCU sunt 
specificate in ghidurile: Ghidul Solicitantului – Conditii generale POCU 2014-2020 si GHIDUL 
SOLICITANTULUI  -    CONDIȚII SPECIFICE Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/
PI 9.v/OS 4.16
 b) Isi asuma angajamentul de a participa la implementarea activitatilor si la cofinantarea proiectului.
2. Criterii de selectie pe baza carora vor fi selectati partenerii:

Relevanta pentru domeniul si activitatile proiectului; (30puncte)

Respectarea acestui criteriu implica respectarea de catre expertii partenerului, a urmatoarelor cerinte: 
minimum 3 ani experienta in tipurile de activitati eligibile la care partenerul isi manifesta intentia de a 
participa cu expertiza proprie plus experienta relevanta in efectuarea unor analize de genul celeia cerute 
a fi efectuate inainte de depunerea proiectului.

Capacitatea de a implementa activitatile proiectului (30puncte)

Respectarea acestui criteriu implica, respectarea a cel putin uneia din urmatoarele cerinte:

Prezentarea de licente de autorizare ca furnizor de orientare si consiliere in cariera, daca este 
cazul;

Prezentare de licente autorizare furnizor de formare profesionala continua (daca este cazul)

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi accesata de partener in conformitate cu 
prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii generale 2014-2020

Valoarea adaugata a partenerului (40 puncte)

Vor fi luate in vedere: reprezentativitatea organizatiei la nivel regional/ national/ European/ sectorial 
pentru tipurile de activitati la care doreste sa participe in cadrul parteneriatului, experienta in 
implementare proiecte POSDRU, valoarea adaugata a participarii organizatiei in proiect, 
disponibilitatea participarii la implementarea proiectului.

Continutul dosarului de selectie:

Scrisoare de intentie privind participarea ca partener in proiect-original. Scrisoarea de intentie va 
cuprinde, in mod obligatoriu:

Denumirea, adresa, numar telefon, fax, mail, numele reprezentantului legal si datele persoanei de 
contact pentru acest process de selectie;

Descrierea organizatiei (max. 1 pagina);

Motivatia participarii la proiect, ca partener al UAT CHEȚANI 

Certificatul de inregistrare fiscal – copie conform cu originalul;

Declaratie de eligibilitate a reprezentantului legal privind neincadrarea in niciuna dintre situatiile 
prevazute de art. 93 (1), art. 94 si art 96 (2) din regulamentul (CE) nr 1605/2002 si respectarea 



conditiilor prevazute de art 93 (2) al aceluiasi Regulament - original;

Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinantarii proiectului, in limita 
stabilita prin ghidul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020” din valoarea eligibila a proiectului si participarea la activitatile 
proiectului – original;

Document care atesta autorizarea ca furnizor de orientare si consiliere in cariera, daca este cazul;

Document care atesta autorizarea ca furnizor de formare profesionala, daca este cazul;

Profilul expertilor care vor fi alocati proiectului, inclusiv subcontractarea, daca este necesar;

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi accesata de partener in conformitate cu 
prevederile ghidul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020”.

Nedepunerea unuia dintre documentele menționate mai sus atrage excluderea participantului de la 
procedura de selecție.

Documentatia se depune la sediul UAT CHEȚANI  ,str. Principala, nr.1 , in format printat, persoana de 
contact  MOCAN EMIL FLORIN , tel  0729127910 e-mail  chetani@cjmureș.ro, fax  0265/484113

Vor fi luate in calcul documentatiile complete, datate, stampilate si semnate de reprezentantul legal al 
organizatiei.

         Data limita de transmitere a documentatiei este 14.11.2018  ora 16:00.

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile

In urma depunerii dosarelor, acestea vor fi declarate eligibile conform grilei de evaluare. Dosarele vor fi 
punctate de la 1 la 100. Vor fi declarati “admisi” cei care intrunesc un punctaj de minim 75 de puncte,. 
Vor fi declarati “respinsi” cei care intrunesc un punctaj mai mic de 75 de puncte. Vor fi declarati 
castigatori participantii “admisi” care au intrunit numarul cel mai mare de puncte pentru categoria 
vizata.

În cazul în care punctajele participantilor clasați pe primul loc sunt egale, se va face o etapa de  evaluare 
suplimentara pe baza unor noi criterii, în vederea stabilirii câștigatorului. 
În cazul retragerii participantului declarat câstigator, se va selecta, pentru parteneriat, urmatorul 
participant care a fost declarat „admis”, pe categoria vizata.

Anuntarea si publicarea rezultatelor

Rezultatele selectiei vor fi communicate organizatiilor care au transmis documentatia solicitata in 
termen de 3 zile lucratoare de la data finala de depunere a dosarelor. Lista organizatiilor selectate va fi 
publicata pe pagina de internet a UAT CHEȚANI  .



Solutionarea contestatiilor

Eventualele contestatii se pot depune în termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data comunicarii 
rezultatelor, la sediul UAT CHEȚANI. Rezultatele definitive dupa analizarea contestatiilor vor fi 
comunicate participanților în termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data solutionarii acestora. 

PRIMAR 

MOCAN EMIL FLORIN 




