
Primăria România 
Municipiului Judeţul Botoşani 
BotoşanI Municipiul Botoşani 

cr. 3372882 

Nr.19495/23.08.2017 

Serviciul Management Proiecte 

ANUNT, PRIVIND LANSAREA PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR, 

pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementării unui 
proiect in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Cererea de proiecte CP112017
 
Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi
 

instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Obiectivul Specific
 
2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii in cadrul autorităţilorşi instituţiilor 

publice 

1. SCOP: 
În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, ale HG 93/2016 privind normele 
metodologice de aplicare a OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul 
Convergenţă, cu completările şi modificările ulterioare, analizând prevederile Ghidului 
Solicitantului pentru Cererea de proiecte CP1/2017, "Sprijinirea măsurilor referitoare la 
prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai 
puţin dezvoltate", Obiectivul Specific 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii În 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Municipiul Botoşani lansează procedura de 
selecţie a partenerilor privaţi pentru Încheierea unui Acord de parteneriat. 

2. PRINCIPII care stau la baza activităţii de selecţie:
 

Transparenţa
 

Nediscriminarea
 
Tratamentul egal
 
Eficienţa utilizării fondurilor
 

3. OBIECTIVE: 

Obiectivul specific al axei prioritare 2: sprijinirea susţinerii unui management performant 
la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale, creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii 

la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi îmbunătăţirea accesului şi a calităţii 

serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparenţe şi 

integrităţi sporite la nivelul acestuia. 
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Cererea de finanţare care va fi depusă de Municipiul Botoşani va viza OS 2.2: Creşterea 

transparenţei, eticii şi integrităţii in cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

Obiectivul general al proiectului: prevenirea faptelor de corupţiei la nivelul Primăriei 

municipiului Botoşani 

Scopul constituirii parteneriatului este de a elabora şi de a depune spre finanţare un proiect 
In vederea atingerii obiectivului general sus-menţionat, În conformitate cu prevederile 
Ghidului Solicitantului. 

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare este 10 octombrie 2017, ora 17.00 

4. DURATA şi BUGETUL ESTIMAT
 
4.1, Durata maximă de implementare a proiectului: 16 luni
 
4.2, Limitele bugetare: 250,000 lei-300.000 lei
 

5.	 ACTIVITĂŢILE ce vor fi derulate În cadrul proiectului vor fi din următoarele 

categorii: 

5.1. Capacitatea administrativăde a preveni şi a reduce corupţia: 

•	 sprijinirea dezvoltării şi implementării de mecanisme care să faciliteze punerea În 
aplicare a cadrului legal În domeniul eticii şi integrităţii (ghiduri, manuale de bune 
practici, colecţii de cazuri de testare, standarde de etică şi integritate etc.); 

•	 măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupţie reglementate de 
legislaţia naţională şi monitorizate de către SNA; 

•	 dezvoltarea capacităţii analitice de a efectua activităţi de evaluare a riscurilor pe planuri 
sectoriale de acţiune de combatere a corupţiei; 

•	 elaborarea şi implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, 

precum şi Între autorităţile publice privind monitorizarea şi evaluarea implementării 

măsurilor anticorupţie; 

•	 elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea coruptiei, prevenirea 
conflictelor de interese: 

•	 creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educaţie anticorupţie. 

5.2. Educaţie anticorupţie: 

creşterea nivelului de educaţie anticorupţie pentru personalul din autorităţile şi 

instituţiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula specifice de formare 
profesională); 

•	 cursuri de formare privind etica şi integritatea care se adresează In special personalului 
din autorităţile şi instituţiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese 
prin vot, personal de conducere). 

5.3. Managementul proiectului 

5.4, Informare si publicitate 
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Partenerii vor putea fi implicaţi În desfăşurarea activităţilor relevante ale proiectului, 
În funcţie de specificul şi experienţa fiecăruia dintre membrii parteneriatului, cu 
respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului. 

6.	 COFINANŢARE 

Partenerul selectat va asigura o cotă de cofinanţare În conformitate cu 
prevederile Ghidului Solicitantului. 

7.	 REZULTATE AŞTEPTATE: 

•	 R3: Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor În materie de etică şi 

integritate În autorităţile şi instituţiile publice; 

•	 R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a 
indicatorilor de evaluare În autorităţile şi instituţiile publice; 

•	 R6: Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile şi 
instituţiile publice În ceea ce priveşte prevenirea corupţiei. 

8.	 SOLICITANŢI ELIGIBILI PENTRU PROCEDURA DE SELECŢIE: 

Potrivit Ghidului Solicitantului pentru Cererea de proiecte CP1/2017 - "Sprijinirea măsurilor 

referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din 
regiunile mai puţin dezvoltate", Obiectivul Specific 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi 

integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice" parteneri eligibili sunt: 
Partenerii pot realiza o parte din activităţile proiectului (respectând prevederile legale 
referitoare la achizitiile publice) şi trebuie să participe cu resurse financiare la implementarea 
proiectului, În cuantumul stabilit În secţiunea 3.9 Finanţare din prezentul ghid. 

Partenerii (asociaţii) trebuie să facă parte din categoriile enumerate mai jos, să aibă atribuţii 

În domeniul în care se Încadrează obiectivele proiectului propus în conformitate cu 
documentele de constituireI înfiinţare/organizare şi funcţionare iar parteneriatul trebuie să 

conducă la rezolvarea unei probleme comune prin implementarea proiectului propus spre 
finanţare: 

v'	 unităţi administrativ-teritoriale (judeţe şi oraşe organizate ca municipii) din 
regiunile mai puţin dezvoltate, 

v'	 ONG-uri, 
v'	 parteneri sociali, 
v'	 instituţii de învăţământ superior acreditate. 

Partenerii privaţi, selectaţi conform legislaţiei în vigoare, nu vor achiziţiona servicii de 
consultanţă pentru activităţile prevăzute a fi derulate de către aceştia prin proiect. In bugetul 
partenerilor privaţi nu se vor regăsi cheltuieli pentru următoarele: categoria de cheltuială cod 
29 - cheltuieli cu servicii, subcategoria de cheltuieli cod 100 cheltuieli pentru consultanţă şi 
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expertiză, subcategoria de cod 105 cheltuieli cu servicii pentru derularea activităţilor 

proiectului, subcategoria de cod 106 cheltuieli cu servicii IT de dezvoltare/actualizare 
aplicaţii, configurare baze de date, migrare structuri de date etc. 

Important! 

În cadrul acestei cereri de proiecte, unitătile administrativ-teritoriale depun o singură cerere 
de finanţare, În calitate de solicitant sau de partener. În cazul În care o unitate administrativ 
teritorială se regăseşte, atât În calitate de solicitant, Într-o cerere de finanţare cât şi În calitate 
de partener. într-o altă cerere de finanţare, va fi luată în calcul, în vederea parcurgerii 
etapelor de verificare şi evaluare, prima cerere de finanţare transmisă În aplicaţia 

MySMIS2014, În funcţie de data şi ora afişată de sistemul informatic. Celelalte cereri de 
finanţare vor fi respinse. 

În cazul ONG-urilor, partenerilor sociali si intitutiilor de învătărnănt superior acreditate, 
aceştia pot fi parteneri într-un singur proiect. În' cazul în care' un ONG, un partener social 
sau o instituţie de Învăţământ superior acreditată este partener în mai multe cereri de 
finanţare, va fi luată În calcul, În vederea parcurgerii etapelor de verificare şi evaluare, prima 
cerere de finanţare transmisă În aplicaţia MySMIS2014, În funcţie de data şi ora afişată de 
sistemul informatic. Celelalte cereri de finanţare vor fi respinse. 

8.1.	 Partenerii nu vor fi considerati eligibili dacă se află În una din situaţiile 

prezentate mai jos, după caz: 

•	 în stare de falimentiinsolvenţă sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de 
administrare judiciară, Încheierea de concordate, suspendarea activităţii economice 
sau obiectul unei proceduri În urma acestor situaţii sau în situaţii similare; 

•	 reprezentatullegal al partenerului a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de 
res judicata pentru fraudă, coruptie, participare la o organizaţie criminală sau la orice 
alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

•	 În urma altei proceduri de achiziţionare sau În urma unei proceduri de alocare a unei 
subvenţii finanţate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal al 
solicitantului/partenerului a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a contractului 
datorită nerespectării obligaţiilor contractuale; 

•	 reprezentantul legal al partenerilor a suferit o condamnare printr-o hotărâre cu 
valoare de res judicata pentru delict legat de conduita profesională. 

8.2. Capacitate financiară şi operatională: 

Pentru a fi selectat, potenţialul partener trebuie să aibă experienţă în implementarea a cel puţin 

1 proiect cu finanţare nerambursabilă şi/sau are experienţă dovedită În domeniul activităţilor 

proiectului. 
Partenerul va trebui de asemenea să demonstreze capacitate financiară, respectiv să dispună 

de resursele financiare necesare. 
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9.	 CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA DE 
PARTENERI: 

in copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal: 
a. incheiere privind înscrierea În registrul asociaţii lor şi fundaţiilor, definitivă şi 
irevocabilă! Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

b. Actul constitutiv şi statutul ONG 
c. Certificat de înregistrare fiscală 

d. Rezultatul exerciţiu lui financiar pentru ultimii 3 ani - bilanţ contabil 
f. Experienţa relevantă (documente suport) - se vor prezenta documente justificative 
considerate relevante penru demonstrarea experienţei partenerului pentru domeniul 
proiectului. 

In original: 
Scrisoare de intenţie (conform model atasat - Anexa 1) 
Fişa partenerului (conform model atasat - Anexa 2) 
Obs În Scrisoarea de intenţie şi in Fişa partenerului participanţii vor mentiona tipurile de 
activităţi în care doresc să se implice. cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale 

pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în 
parteneriat: plusvaloarea adusă proiectului. 
Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi stampllată de către 

acesta) că nu se încadrează În niciuna din situaţiile de excludere stipulate În Ghidul 
Solicitantului. (Anexa 3) 
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 cofmantăni; 

(Anexa 4) 
Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi 

taxelor locale; 
Certificat de atestare fiscală eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este 
arondat sediul persoanei juridice privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul de 
stat; 
CV-urile în format EUROPASS ale experţilor cheie propuşi de partener pentru proiect. 
Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus În proiect şi 

trebuie să fie datat şi semnat de expert; 
Lista resurselor materiale deţinute de partener şi propuse pentru utilizare în cadrul 
proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea 

activităţilor proiectului). 

Toate documentele solicitate vor fi prezentate În limba română şi vor fi depuse În forma precizată 

şi În termenul stabilit prin anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă). 

NOTA: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe şi formatul anexelor propuse va 
fi automat respinsă. 

T '1"4 (O) 231 502200 I F: '1"4 (O) 231 531 595 5/7 

W w\vw onmerteot.ro I E: primaria@pnmariabuo 

Plata Revoluţiei ne 1, 710236, Botoşani, ROMÂNIA 



Primaria	 România 
Municipiului Judeţul Botoşani 
BotoşanI Municipiul Botosani 

cr. 3372882 

10.	 ANUNŢUL PRIVIND LANSAREA PROCEDURII DE SELECŢIE: 

Anunţul privind lansarea procedurii de selecţie a partenerilor va fi publicat la data de 
23.08.2017 pe site-ul www.primariabt.ro şi va include următoarele informaţii: 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură şi modalitatea de depunere (adresă, 

formă, persoană de contact, telefon, email, fax, etc) 
Obiective ale proqrarnului/cereni de finanţare 

Principalele tipuri de activităţi ce vor fi derulate În cadrul proiectului de către toţi membrii 
parteneriatului 
Critreriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul 
stabilit pentru fiecare criteriu în parte) 

11. DEPUNEREA DOSARELOR: 

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzănd toate 
documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: "Pentru selecţia de partener POCA CP11 
2017, OS 2.2", la registratura MunicipiulUi Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, Botoşani, judeţul 

Botoşani, până la data de 11.09.2017 ora 14:00. Persoane de contact: Daniela Aştefănoaei, 

adresă de e-mail: daniela.astefanoaei@primariabt.ro sau Raluca Bălăşcău, adresă de e-mail: 
raluca.balascau@primariabt.ro, tel: 0372.316.760. 

În cazul În care organizaţiile interesate să depună un dosar de candidatură doresc 
informaţii suplimentare sau c1arificări, acestea pot fi solicitate Primăriei Mun. Botoşani până la 
data de 04.09.2017 inclusiv, la adresele de e-mail de mai sus. 

Transmiterea de către Primăria Mun. Botosani a răspunsurilor ia clarificările solicitate de 
aplicanţi se va efectua până la data de 05.09.2017 inclusiv. 

12	 PUBLICAREA REZULTATELOR PROCEDURII DE SELECŢIE 

Municipiul Botoşani va publica pe site-ui WNW.primariabt.ro un anunţ care va conţine 

informaţiile cuprinse În anunţul de selecţie parteneri şi informaţii privind candidaţii participanţi la 
procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi 

vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate În Fişa partenerului. 

13 SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 

Solicitanţii care nu au fost selectaţi de Municipiul Botoşani ca partenen În vederea depunerii 
cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, În termen 
de 1 zi lucrătoare de la data publicării Rezu/tatu/ui procedurii pe site-ul Municipiului Botoşani, 

contestatii care se solutionează de comisia de contestatii În termen de 1 zi lucrătoare de la data 
"	 , 

expirării termenului de depunere a contestaţiilor. 
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14. CALEN DARUL PROCEDURII DE,-:,S:--E:c"L:::E:::C;..>Ţ:--IE:-c: ~ -,--~__, 
I Activitate Termen I 
~ublicare anunţ lansare procedură de sel-e-ct-.ie-a-p-a~rt~-e~n;;eccrcci'o::cr_~ 2308201~_ 

Constituirea comisiei de evaluare si selecţie a dosarelor 23.082017 
Transmitere solicitări de clarificare de către potentialii candidati 04.092017 

I Transmitere răspunSUri la solicitările de c1arificări, de către Municipiul Botoşani 05.0920~ 

Depunerea dosarelor de candidatură \ 11.09.20~ 
Evaluarea dosarelor de către comisia de evaluare şi selecţie 12.09.2~17j
Întocm;;:eaF'rocesUluT;.,erbaTPriv~d procesul de evaluare si selectie 12 09.2017 
Intocmirea Raportului procedurii de evaluare şi selectie 1209.2017 
Publicare anunt privind rezultatele selectiei 12.09.2017 
Depunerea contestatiilor 14.09.2017 
Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor 14.09.2017 

ISoluţionarea contesta\iccilo~r_c-:-__--:-__c-:-_--:- +-_--:-~=--! 
15.09.2017Publicarea anu nţului final priviccn~dc-r~ez=cu",l~taccte.o-l-=e-,s",e"-le,,,c--,t_ie_i----------I-c-::--::-=-::-::-cc::-i 

IContactarea partenerilor selectaţi ~~ _ 1509.2017 

15. DISPOZIŢII FINALE: 

Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri nu 
creează nicio obligaţie pentru Municipiul Botoşani În situaţia În care cererea de finanţare depusă 

nu a fost selectată pentru finanţare. 

Toate activităţile desfăşurate În timpul elaborării dosarului cererii de finanţare nu fac 
obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre 
părţi. 

Municipiul Botoşani Îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare 
partenerilor selectaţi Înainte de Încheierea acordului de parteneriat. 

16. ANEXE: 

Anexa 1 - Scrisoare de intenţie 

Anexa 2 - Fişa de partener 
Anexa 3 - Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi stampilată de 
către acesta) că nu se încadrează În niciuna din situaţiile de excludere stipulate În Ghidul 
Solicitantului. 
Anexa 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 cofinantării; 

Anexa 5- Grila de evaluare etapa de calificare a participantilor 
Anexa 6 - Grila evaluare şi selectare a participanţilor 
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Anexa nr. 1 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

Pentru participarea ca partener În cadrul unui proiect finantat din 
Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014·2020· Cererea de 

proiecte CP1/2017 

În urma anunţului dumneavoastră privind Încheierea unui Acord de Parteneriat cu 

entităţi de drept privat, pentru depunerea cererii de finanţare În cadrul Programului 

Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 - Cererea de proiecte CP1f2017, 0.5. 

2.2 (denumirea organizatiei) Îşi exprimă intenţia de a participa ca 

partener alături de instituţia dumneavoastră. 

Precizăm că (denumirea organizatiei) se 

Încadrează În categoriile de parteneri eligibili pentru Cererea de propuneri menţionate 

mai sus. 

De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă În domeniul la care se 

referă tema proiectului, dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru 

implementarea activităţilor unui proiect POCA. 

Declarăm pe propria răspundere că: 

•	 Nu suntem subiect al unui conflict de interese. 

•	 Nu figurăm În evidenţele fiscale cu restanţe la plata impozitelor şi taxelor 

locale şi cu obligaţii de plată nete care depăşesc 1f12 din totalul obligaţiilor 

datorate În ultimele 12 luni. 

Având În vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni 

partener În cadrul prezentului proiect. 

Data,	 Reprezentant legal, 

Nume şi prenume, 

Semnătura şi ştampila 
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I 

Primăria 
Munic;piului 
Botoşani 

Denumire organizaţie 

Acronim 

Cod de Înregistrare fiscală 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor 

şi Fundaţiilor 

Anul Înfiinţării 

Date de contact 
(adresă, tel., fax, e-mail) 

Persoana de contact 
(nume, poziţia În organizatie) 

Descrierea activităţii 

partenerului, relevantă pentru 
acest proiect 

Experienta relevantă a 
partenerului pentru domeniul 

proiectului 

Activitatea lactivităţile cadru 
din cadrul proiectului În care 

doriţi să vă implicaţi 

Resurse umane 

Anul .... 
i---

Număr mediu de angajaţi 

Cifra de afaceri/venituri 

România 
Judeţul Botoşani 

Municipiul Botoşani 

cr- 3372882 

Anexa nr. 2 

FIŞA PARTENERULUI 
-

-

Vă rugăm să descrieţi dacă În obiectul de activitate al 
organizaţiei se regăseşte prestarea de servicii de natura 
celor care sunt necesare implementării proiectului, conform 
cu activitatea/ activităţile la care doriţi să fiţi partener 

Descrieţi experienţa privind implementarea unor proiecte 
relevante pentru prezenta Cerere de Proiecte. Faceţi 

referire la scurtă descriere a proiectelor, buget. an obţinere 

finanţare 

si/sau 
Descrieti experienţa În domeniul activitatii/activităţilor 

cadru a prezentului proiect. 

Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a 
organizaţiei dumneavoastră În elaborarea şi implementarea 
proiectului. 

Se va trece nr. total de angajaţi, din care personalul relevant 
pentru implementarea activităţilor În care ofertantul doreşte 

să se implice si pe care le-a menţionat mai sus. 
' 

------1
 
1 
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Primăria România 
Municipiului Judeţul Botoşani 
Botoşani ,\JJunicipilll Botoşani 

cr: 3372882
 

Anul ..... 

Număr mediu de angajaţi 

Cifra de afaceri/venituri 

Anul .... 

Număr mediu de angajaţi 

Cifra de afaceri/venituri 

Proiecte finanţare din fonduri nerambursabile derulate I coordonate I administrate În ultimii 
5 ani. Pentru fiecare proiect relevant, completaţi câte un tabel după modelul de mai jos' 

Titlul proiectului (conform 
contractului de finanţare) 

ID-ul proiectului (acordat de 

1--
instituţia finanţatoare) 

Beneficiar proiect 

Calitatea avută În cadrul 
proiectului (solicitant I 

partener) 

Obiectivul proiectului 

Stadiul implementării 
Implementat sau În curs de implementare proiectului 

I Rezultatele parţiale sau finale 
ale proiectului 

Valoarea totală a proiectului 

Sursa de finanţare (bugetul de 
stat, local, surse externe 

nerambursabile, surse externe 
rambursabile, etc) 

Numele instituţiei finanţatoare 

Valoarea angajată (cheltuită) I
În proiect 

Experienţa În domeniul activităţilor prezentului proiect 
~ntru fiecare activitate desfasurata, completaţi câte un tabel după modelul de mai jos: 

Numar si data contract de 
servicii 

Durata contractului de servicii 

Ţ·"4 (O) 231 502200 I F· .4 (O) 231 531 595
 213
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Primăria România 
Munlclpiului Judeţul Botoşani 
BotoşanI Municipiul Botoşani 

CF: 3372882 

Beneficiar contract servicii 

Obiectul contractului 

Activitatea lactivităţile cadru a 
prezentului proiect desfasurata 

in cadrul contractului de 
servicii 

Va rugam sa detaliati activitatea desfasurata 

Perioada de desfasurare a 
activitatii 

-

Tipurile de activităţi În care organizaţia doreşte să se implice, cu prezentarea aspectelor 
considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor 
şi a contribuţiei În parteneriat: plusvaloarea adusă proiectului. 

Notă:
 

Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea şi asumate pe propria
 
răspundere de reprezentantul legal.
 

Data, Reprezentant legal, 

Nume şi prenume, 

Semnătura şi ştampila 
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Prlmăria România 
Municipiului Judeţul Botoşani 
Botoşani Alunieipiul Botoşani 

CF: 3372882 

Anexa nr. 3 

Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al potenţialului 

partener că nu se afla În niciuna din situaţiile de excludere prevăzute În cadrul 
Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/SI seria , nr '" " eliberată de , 
in calitate de <funcţie I reprezentant legal I imputernicit> al <denumire partener>, 
cunoscând că falsul in declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii 
documentelor in cadrul anunţului de selecţie parteneri publicat de către Municipiul 
Botoşani, declar pe propria răspundere că instituţia I ONG I societatea comercială pe 
care o reprezint nu se afla in niciuna din situaţiile de excludere de mai jos: 

În stare de falimentlinsolvenţă sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de 
administrare judiciară, încheierea de concordate, suspendarea activităţii 

economice sau obiectul unei proceduri În urma acestor situaţii sau in situaţii 

similare; 
reprezentatul legal a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata 
pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte 
activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene; 
În urma altei proceduri de achiziţionare sau În urma unei proceduri de alocare a 
unei subvenţii finanţate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal a fost găsit 

vinovat de Încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligaţiilor 

contractuale; 
reprezentantul legal a suferit o condamnare printr-o hotărâre cu valoare de res 
judicata pentru delict legat de conduita profesională. 

Numele şi prenumele reprezentantului legal Data 

Semnătura. 

Ştampila 
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Primăria România 
Municipiului Judeţul Botoşani 
Botoşani Municipiul Botoşani 

CF: 3372882 

Anexa nr. 4 

Declaraţie pe propria răspundere pentru participarea ca partener in cadrul
 
proiectului care urmează a fi depus de Municipiul Botoşani,
 

Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014 - 2020 (POCA) OS 2.2
 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/SI seria ..... , nr....... , eliberată de 
............. În calitate de <funcţie I reprezentant legal/împuternicit> al <denumire 
partener>, declar pe proprie răspundere că organizaţia pe care o reprezint se angajează 

să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare (reprezentând cota de 
cofinanţare proprie proporţională cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente acţiunilor pe 
care le va implementa) şi resursele umane necesare, pe toată durata de implementare 
a proiectului, în situaţia În care vom fi selectaţi să facem parte din parteneriatul 
proiectului. 

Numele şi prenumele reprezentantului legal Data 

Semnătura .. 

Ştampila 
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Primăria România 
Municipiului Judeţul Botoşani 
BotoşanI A1unicipiul Bo(o,ş'mi 

CF: 3372882 

Anexa nr. 5 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANTILOR 

Participant: _ 

NUDACriteriu calificare 

1. Conformitatea documentelor 

Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunt de 
I

selecţie 

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul ...... ' ...... 
www.............. ro
 ------j
Documentele date ca model sunt integral şi corect completate 

l
\ 

II. Capacitatea participantului de a furniza servicii
 

corespunzător activităţilor proiectului
 

Are În obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor
 I 
I care sunt necesare implementării proiectului, conform cu 

activitatea/activităţile la care doreşte să fie partener 

Are experienţă În implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare 

nerambursabilă si/sau experientă dovedită În domeniul actlvitătilor 
I ' , 

proiectului. 

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor 

din proiect 

III. Conduita ofertantului 

Nu se află În niciuna din situaţiile de excludere prevăzute În cadrul I
 
Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate in
 
Ghidul Solicitantului L.
 ...J 

Notă: Ofertantul se consideră calificat numai in cazul În care la toate criteriile de calificare 
a fost bifată rubrica "DA" 

Comisia de evaluare: 
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~#~ Primăria România 
Municipiului Judeţul Botoşani 
Botoşani Municipiul Botoşani 

CF: 3372882 

Anexa nr. 6 

GRILA DE EVALUARE ETAPA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR, , 

Participant: _ 

p p c 
• Mai mult de 5 roiecte - 15 uncte 

2. 
2.1 

• 1 proiect - 5 puncte 15 
• Intre 2 si 5 roiecte - 10 un te 

2.2 

15 

3 
13.1 

20 

20
• 1 activitate - 5 puncte 
• 2 activităti -10 puncte -"-- L --.-J 

Nr. Criterii de evaluare
 
crt.
 
1. Capacitatea operaţională si financiară 

1.1 Resurse umane 
Numarul de experţi cheie cu experienţă În tipul de 
activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru 
activităţile proiectului (doar experţi cu studii superioare). 

• 1 - 2 experţi - 5 puncte
 
I • 3 - 4 experţi -10 puncte
 
~. Mai mult de 5 experţi -15 puncte
I 

Evaluarea calitativă a experientei din CV 
•	 Nivel scăzut (experienţă de până la un 1 an) - 5 

puncte 

•	 Nivel mediu (experienţă cuprinsă Între 1 şi 3 ani) 
10 puncte 

•	 Nivel Înalt (experienţă mai mare de 3 ani) - 15 
puncte
 

1 2 I Situatia financiară (media cifrei afaceri)
 
1 . 

• până la 10.000 euro - 5 puncte 

• Între 10.000 si 50.000 euro -10 puncte1 

• peste 50.000 euro -- 20 puncte 
Capacitatea profesională 

Dovada implementării unor proiecte cu finantare 
nerambursabila 

Punctaj I Punctaj\ 
maxim 

50 
30 

I participant I 
I 

-----j 

15 

I 

15 

20 -r- 

20 1 
I

I 
30 
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Primăria România 
Muntclplutul Judeţul Botoşani 
Botoşani Municipiul Botoşani 

CF: 3372882 

• Mai mult de 2 activităţi - 20 puncte 
TOTAL 100 

(1) Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert În parte, Punctajul maxim fiind media aritmetică a 
punctajelor experţilorprezentaţiin ofertă. 

Comisia de evaluare: 
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