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ANUNŢ SELECŢIE PARTENER
în cadrul proiectului "ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM"
APEL POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială, prin măsuri integrate

UAT Municipiul Săcele , anunţă derularea procedurii de selecţie a unui partener din
sectorul privat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării , depuner\i şi
implementări i unei cereri de finanţare pentru proiectul
„INFllNŢARE CENTRU S00/0MEDICAL IN ZUM', în cadrul Apelului de proiecte „POR/722/9/1/1/Reducerea numărului~e
persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate" aferent P R
2014-2020, Axa Prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunită ilor
defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare Locală sub
Responsabilitatea Comunităţii (DLRC).
~
Conform mecanismului DLRC, într-o primă etapă, se va realiza depunerea fişei de
proiect elaborate de parteneriat în cadrul apelului de propuneri de proiecte PORI AL
GÂRCINl/2021/9/4/0S 9.1. lansat de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Gal Gârcini pentru
intervenţia ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM, aferentă Măsurii M.1.1. Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de sel"{icii
funcţionale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din teritoriul SOL
până în 2023.
Proiectul propus vizează înfiinţarea unui Centru socio-medical, pentru care Gh1Q_4l
Specific POR pentru AP3 prevede obligativitatea încheierii unor „parteneriate Între UA T
Oraş/Municipiu/ sectoarele municipiului Bucureşti - membru În Grupul de Acţiune Locală ~in
cadrul Listei SOL-urilor selectate la finanţare şi lider de parteneriat - şi furnizori publici şi priyaţi
de servicii sociale - acreditaţi conform legislaţiei În vigoare, cu o vechime În domeniu de cel putin
un an, inainte de depunerea proiectului"
În vederea stabilirii parteneriatului menţionat, prezenta procedură descrie etapele procesului de
selecţie a unui furnizor privat de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislaţie! şi
reglementărilor aplicabile.
A

Furnizorul privat de servicii sociale se va adăuga
1. UAT Municipiul Săcele - solicitant
2. Spitalul Municipal Săcele

următorilor

parteneri din sectorul public:

Cadrul legal

OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor quG
nr. 40/2015 privind gestionarea financi ară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020,
~HIDUL SOLICITANTULUI - CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURluOR
IN
CADRUL
APELURILOR
DE
PROIECTE
POR/2019/9/9.1/1/?REGIUJNI,
POR/2019/9/9.1/1/BI ŞI POR/2019/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI, AXA PRIORITARA 9 -
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DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII (DLRC)
Ghidul solicitantului
pentru apelul de propuneri de proiecte POR/ AL
GÂRCINl/2021 /9/4/0S 9.1 ., lansat de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Gal Gâ f ini
pentru interventia ÎNFllNTAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM, aferentă
Măsurii M.1.1. ·- Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS~1::
Dezvoltarea de servicii funcţionale pentru persoanele aflate în risc de sărăci · şi
excluziune socială din teritoriul SOL până în 2023.
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a) Data

limită

de depunere a dosarelor de

candidatură şi

Data limită pentru depunerea dosarelor de
Calendarul procedurii este următorul :

candidatură

modalitatea de depunere;

.

este 14.05.2021 , ora 16.00.

[~.

'

Activitate

Publicarea

anunţului

de

selecţie

Perioada de

a partenerilor

Desemnarea membrilor comisiei de evaluare
Termen

limită

de solicitare

Termen

limită

de

Data

şi

ora

Verificarea

lim ită

răspuns

şi selecţie

solicitările

de

clarificări

pentru depunerea dosarelor de

administrativă

candidatură

I

11.05.2021
14.05.2021 , ora 16.00

selecţiei

17.05.2021

"
1·

17.05.2021

I

selecţiei şi

comunicarea

Termen

limită

pentru primirea eventualelor contestaţi i

Termen

limită

pentru

eventualelor contestaţii

Completarea raportului privind rezultatul selecţiei după
contestaţii; publicarea anunţului final privind rezultatul selecţiei
candidatură

I

17.05.2021

Publicarea anunţului privind rezultatele
acestora către candidaţi

Dosarele de

I

26.04.2021

candidatură

Completarea raportului privind rezultatul

soluţionarea

26.04.2021

17.05.2021

a dosarelor

Evaluarea si punctarea dosarelor de

desfăşurare

10.05.2021

clarificări

la

.,

19.05.2021, ora 16.00
20.05.2021

I

20.05.2021

se vor depune personal sau prin curier, în termenul

I
lin']ită

menţionat în anunţul de selecţie, la Registratura Primăriei Săcele situată în municipiul Săc~le , ,
Piaţa Libertăţii

nr. 17, judeţul Braşov.
·
Documentele se vor depune într-un singur exemplar, în format tipărit, într-un plic sig lat
pe care se va specifica: .,În atenţia UAT Municipiul Săcele , Pentru selecţia de partener în cadrul
2

proiectului "ÎNFIINŢARE CENTRU SOC/O-MEDICAL lN ZUM", APEL POR/722191111/Reducerea
numărului de persoane aflate În risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate".
Date de contact:
Persoana de contact: Bija Ileana - Preşedintele comisiei de evaluare
.,„
Tel: 0268 276 164
Email: primaria@municipiulsacele.ro

b) Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanţare;
Obiectivul specific al POR 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investitii 9.1 este
Reducerea numărului de persoane aflate În risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri
integrate.

c) Obiectivul general

şi

scopul cererii de finanţare;

Obiectivul general al proiectului constă în „Facilitarea accesului populaţiei din teritoriul SOL
În special a membrilor comunităţii urbane marginalizate din ZUM GAL Gârcini la seNicii
integrate in domeniul social, medical şi socio-medical prin Înfiinţarea unui Centru Socio-Medical
dedicat.
şi,

d) Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului;
Principalele activităţi care vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:
1. Pregătirea proiectului
- include activităţile derulate pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi obţinerea avizelor de
specialitate; constituirea parteneriatului; elaborarea fişei de proiect şi a anexelor; elaborarea
cererii de finanţare şi depunerea proiectului
tt ·•

2. Semnarea contractului de finanţare
- presupune furnizarea la termenul impus de organismul
semnarea contractului de finanţare

finanţator

a

documentaţiei

· '
specifice şi

3. Managementul proiectului
- presupune derularea activităţilor de coordonare şi monitorizare a procesului de implementare a
proiectului precum şi a realizării investiţiei efective; derularea achiziţiilor prevăzute în graficul de
implementare; elaborarea rapoartelor de progres şi solicitarea rambursărilor
4. Elaborarea proiectului tehnic
- implică elaborarea proiectului tehnic aferent
5. Plata cotelor legale
- presupune plata cotelor ISC

şi

investiţiei

a taxei pentru

propuse

autorizaţia

de construire

6. Asistenţă tehnică
- presupune derularea serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata
execuţiei lucrărilor şi a celor de dirigenţie de şantier
7. Execuţia lucrărilor şi livrarea dotăril or de specialitate
- presupune execuţia efectivă a lucrărilor de specialitate: organizare de
terenului, amenajări pentru protecţia mediului, lucrări de construcţii şi
montajul echipamentelor şi dotărilor
8. Informare şi publicitate
- implică derularea activităţilor obligatorii de informare
prin contractul de finanţare
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şi

şantier,

amenajarea
instalaţii, livrarea şi

publicitate conform

obligaţiilor

asumate

Ca urmare a implementării proiectului, tipurile de servicii care vor fi puse la dispoziţia
din teritoriul SOL sunt:
A. Servicii medicale:
a)servicii de bază - consult medical general si de specialitate, inclusiv pentru depistarea
precoce a bolilor cu caracter endemoepidemic, a celor cu morbiditate crescută -diabet, hepatite,
TBC, etc., depistarea problemelor ginecologice şi a sarcinilor şi urmărirea sarcinilor, lăuziei ,
administrare medicaţie şi activităţi de orientare medicală către instituţii de specialitate dacă
Centrul nu are capacitatea de diagnostic şi îngrijire necesară;
b) activităţi de consiliere în planificare familia lă pentru prevenţia sarcinilor nedorite în rândul
populaţiei din ZUM şi ZF şi de menţinere a sănătăţii sexuale;
c) servicii de educare referitoare la profilaxi a/prevenţia bolilor ş i importanţa diagnosticării
precoce a bolilor cronice sau acute, ca premisă a creşterii speranţei de viaţă în rândul locuitorilor
ZUM.
8. Servicii sociale:
a) servicii de asistenţă socială în vederea îndrumării pentru accesarea drepturilor prevăzute de
legislaţia în vigoare dar şi pentru orientarea asistenţei în funcţie de nevoile identificate la nivelul
membrilor comunităţii. Serviciile de asistenţă socială vor include şi componenta de orientare
profesională pentru creşterea gradului de integrare pe piaţa pe piaţa muncii a beneficiarilor. 1 ~
b) servicii de informare referitoare la: drepturile şi obligaţiile care revin oricărei persoane aflată în
situaţie sau risc de marginalizare şi instituţiile care au atribuţii în aceste domenii şi modalităţile
de revendicare a acestor drepturi;
C. Servicii socio-medicale:
a) servicii de îngrijire la domiciliu/servicii de suport a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoar:ielor
vârstnice din comunitate - vor viza în primă fază formarea unor persoane din comunitate ca
îngrijitori la domiciliu/persoane ce oferă servicii suport şi apoi în a doua fază implicarea acestora
în furnizarea acestor servicii pentru alţi beneficiari
b) servicii de terapie ocupaţională
c)asigurarea de servicii de consiliere psihologică (în special pentru victimele violenţei domestice,
dar şi pentru alte probleme).
D. Servicii suport pentru inserţie/reinserţie profesională
populaţiei

e)

Activitatea/Activităţile

în care va fi implicat partenerul;

în vederea depunerii fişei de proiect şi , ulterior, a cererii de finanţare , UAT Municipiul Săcele
va selecta un partener - furnizor privat de servicii sociale, care să contribuie la implementarea
activităţilor proiectului şi la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat asumaţi.
Activităţile în care va fi implicat partenerul selectat precum şi resursele umane necesare
pentru derularea acestora sunt prezentate în cele ce urmează :
3. Managementul proiectului
Activitatea presupune derularea activităţilor de coordonare şi monitorizare a procesului de
implementare a proiectului precum şi a realizării investiţiei efective; derularea achiziţqlor
prevăzute în graficul de implementare; elaborarea rapoartelor de progres şi solicitarea
rambursărilor.

Activitatea va fi structurată pe următoarele subactivităţi:
3. 1. Coordonarea implementării proiectului
3.2. Monitorizarea implementării proiectului şi a investiţiei
3.3. Derularea procedurilor de achiziţii
Partenerul va fi implicat în următoarele subactivităţi:
3. 1. Coordonarea implementării proiectului
în cadrul acestei activităţi , P1 va îndeplini următoarele sarcini:
- desemnarea unui reprezentant propriu în echipa de management de proiect cu rolul expert
servicii sociale si socio-medicale
- participarea la şedinţele de management de proiect
3. 2. Monitorizarea implementării proiectului şi a investiţiilor
- participarea la şedinţele de evaluare şi monitorizare a progresului proiectului
- participarea la procesul de verificare şi validare a conţinutulu i proiectului tehnic din perspectiva
adecvării soluţiei tehnice propuse la exigenţele specifice serviciilor socio-medicale şi sociale
propuse spre derulare în cadrul centrului.
1
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- participarea la şedinţele operative derulate pe parcursul execuţiei lucrărilor, vizând progresele
înregistrate în realizarea centrului
3.3. Derularea procedurilor de achizitii

- acordarea de suport în definirea specificaţiilor aferente dotărilor de special itate care
să fie achiziţionate pentru funcţionalizarea Centrului Socio-Medical

urmează
·

.

Resurse umane necesare: 1 expert servicii sociale si socio-medicale
f)

Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor
stabilit pentru fiecare criteriu în parte);

Condiţii

şi

grila de evaluare (inclusiv punctajul

generale de eligibilitate

Entităţile participante la procedura de selecţie vor trebui să demonstreze respectarea cerinţelor
de eligibilitate din următoarele documente:
• GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR
ÎN
CADRUL
APELURILOR
DE
PROIECTE
POR/2019/9/9.1/1/?REGIUNI,
POR/2019/9/9.1 /1/81 SI POR/2019/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI, AXA PRIORITARA 9 SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ŞI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR
DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, PRIORITATEA DE INVESTITU 9.1 DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII (DLRC)
• Ghidul solicitantului
pentru apelul de propuneri de proiecte POR/GAL
GÂRCINl/2021/9/4/0S 9.1 ., lansat de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Gal Gârcini
pentru i ntervenţia ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM, aferentă
Măsurii M.1.1. - Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1.
Dezvoltarea de servicii funcţionale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie 'şi
excluziune socială din teritoriul SOL până în 2023.
în vederea demonstrării îndeplinirii condiţiilor generale de eligibilitate prevăzute în documentele
anterior menţionate , participanţii la procedură vor prezenta în cadrul dosarului de candidatură o
declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma îndeplinirea acestora.
~
Condiţii

specifice de eligibilitate

Entităţile

care urmăresc să ocupe poziţia partenerului şi să îndeplinească activităţile alocate
acestuia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice de eligibilitate:
A. Forma de organizare
Să fie organizaţi şi să funcţioneze, conform prevederilor Ghidului Solicitantului - Condiţii
Specifice de accesare a fondurilor POR, AP. 9, PI 9.1 ca:
a. asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu legislatia in vigoare ( de ex.Ordonanţa
I
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , cu modificările şi completă rile
ulterioare}, inclusiv filiale şi sucursale ale asociaţiil or şi fundaţiil or internaţi onale
recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România
sau
b. unităţi de culV structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România
conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (**republicată**) privind
libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*), şi constituite conform statutului de
organizare şi funcţionare al cultului respectiv.
Îndeplinirea acestei condiţii specifice de eligibilitate se va realiza prin prezentarea actelor
constitutive în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor sau, după caz, prin indicare statului de organizare şi
funcţionare ale cultelor recunoscute în România. În acest caz, verificarea îndeplinirii condiţie i.de
eligibilitate
se
va
realiza
de
membrii
comisiei
de
selecţie
la
adresa
http://www.culte.qov.ro/biserici-culte
Deţinerea acreditării

de furnizor de servicii sociale
la procedură vor trebui să prezinte certificatul de acreditare ca furnizor de servicii
sociale, obţi nut în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/20 decembrie 2011 a asistenţei
5
B.

Participanţii

sociale, cu modificările şi completări le ulterioare, Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale, cu modificări le ş i completările ulterioare şi ale HG nr. 118 din .19
februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
197/2012, cu m od ificări le şi completările ulterioare
C. Vechimea în activitate
Prin prezentarea statutului, participanţii vor trebui să demonstreze că au vechime de cel puţi n un
an de activitate de la momentul înfiinţării persoanei juridice, nu la vechimea acreditări i. Nu se va
calcula perioada suspendări i de activitate.
Criterii de selecţie ; grila de evaluare

Evaluarea parti cipanţi l or la procedură se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecţie:
• Capacitatea profesională - se va evalua ş i puncta vechimea entităţii participant la
procedură în calitatea de furnizor de servicii sociale, calcul ată de la data obţine ri i
certificatului de acreditare.
• Capacitatea operaţională - se va evalua şi puncta deţinerea de către participant a
acred itării pentru unul sau mai multe servicii sociale sau socio medicale, confirmată pri n
p'rezentarea licenţei provizorii sau a licenţei de funcţionare.
• Capacitatea managerială - se va evalua şi puncta expertiza participantului la procedură în
ceea ce priveşte derularea în calitate de solicitant sau partener a altor proiecte cu finanţare
nerambursabilă ce au presupus prestarea de servicii sociale sau socio-medicale.
Punctarea

cand idaţilor

NR.
CRT.

se va realiza conform

urm ătoarei

grile:

CRITERII

PUNCTAJ
Până

1

2

3

CAPACITATE PROFESIONALĂ
Vechime în în calitatea de furnizor de
servicii sociale, calculată de la data
obţinerii certificatului de acreditare
CAPACITATE OPERAŢIONALA
Numărul de servicii sociale sau socio
medicale pentru care participantul
deţine acreditări , confirmată prin
prezentarea l icenţe i provizorii sau a
li cenţei de funcţionare.
CAPACITATE MANAGERIALĂ
Număr de proiecte cu finanţare
nerambursabilă ce au presupus
prestarea de servicii sociale sau sociomedicale.

la 1 an

10 puncte

între 1 si 3 ani

20 puncte

Peste 3 ani

30 puncte

1 serviciu

10 puncte

2 servicii

20 puncte

3 sau mai multe
servicii

30 puncte

1 proiect

20 puncte

2 proiecte

30 puncte

3 proiecte sau mai
multe

40 puncte

I

g) forma de prezentare a aplicaţiei de către entitatea interesată să devină partener
(documente, format etc.).
Entităţile

interesate de participarea la prezenta procedură vor depune în termenele lim ită
specificate în anunţul de selecţie , personal sau prin poştă sau curierat, la Registratura Primărie i
Săcele s ituată în municipiul Săcele , Piaţa Li bertăţi i nr. 17, judeţul Braşov, următoarele
documente:
6

•
•

Statutul I Actul Constitutiv (copie certificată conform cu originalul) - pentru asociaţii şi fundaţii
Hotărârea judecatorească de înfiinţare , (copie certificată conform cu originalul) - pentru
asociaţii şi fundaţii

•
•

Certificatul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţi ilor (copie certificată conform·cu
originalul) - pentru asociaţii şi fundaţii
Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor generale de eligibilitate,
completată conform modelului din Anexa 1 (original, semnat de reprezentantul legal al
organizaţiei şi ştampilat, în cazul în care organizaţia candidat are obligaţia utilizării unei
ştampile).

Document de identitate al reprezentatului legal (copie certificată conform cu originalul);
Scrisoare de intenţie, completată conform modelului din Anexa 2 (original, semnat de
reprezentantul legal al organizaţiei şi ştampilat, în cazul în care organizaţia candidat are
obligaţia utilizării unei ştampile).
• Fişa partenerului, completată conform modelului din Anexa 3 (original, semnat de
reprezentantul legal al organizaţiei şi ştampilat, în cazul în care organizaţia candidat are
obligaţia utilizării unei ştampile).
• CV-ul în format Europass al expertului în servicii sociale propus pentru derularea activităţilor
ce vor fi încredinţate partenerului (CV-ul trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este
propus în proiect, trebuie să fie datat şi semnat de expert în original). Nu este obligatoriu
ca acest expert să fie angajat al organizaţiei candidat la momentul derulării procedurii
de selecţie; totuşi, participantul la procedură are obligaţia de a se asigura de
disponibilitatea acestui expert sau al unuia cu calificări similare, pentru situaţia in care
va fi selectat pentru semnarea acordului de parteneriat.
• certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale (copie certificată conform cu
originalul).
• licenţa provizorie sau a licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale sau socio-medicale
acreditate (copie certificată conform cu originalul).
Toate documentele vor fi prezentate în forma sol icitată , în limba română .
Documentele se vor depune într-un singur exemplar, în format tipărit, într-un plic sigilat pe care
se va specifica: ,,în atenţia UAT Municipiul Săcele, Pentru selecţia de partener în cadrul
proiectului "lNFllNŢARE CENTRU SOCIO-MEDICAL TN ZUM", APEL POR/122191111/Reducerea
numărului de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate".

•
•

Verificat
Sef Birou lnvestitii

lntocmit
Inspector

Bîj~ Ileana

ffaJo/
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