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Anexa 1. la anunțul Selecție Partener
Metodologie Selecţie Partener
Comuna Bonțida în calitate de promotor al proiectului „Implementare Program
pentru Educatie Incluzivă în comuna Bonțida, județul Cluj”, în cadrul apelulului de
proiecte lansat pe 10.12.2013, în cadrul schemei de granturi mici „LOCAL”, lansată de
Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator program – „RO 10 Copii şi
tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor
naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, îşi propune desfăşurarea unei proceduri
transparente de cooptare a unei organizaţii neguvernamentale cu experienţă în
proiecte sociale din zona nord-vest, în vederea implementării proiectului mai sus
menţionat conform prezentului document.
Prin proiectul menţionat se urmăreşte organizarea de programe de asistenţă
socială specifice adaptate la Educația Incluzivă pentru persoane din comuna Bonțida.
Comuna Bonțida urmăreşte încheierea unui parteneriat cu o organizaţie
neguvernamentală care îndeplineşte următoarele condiţii, conform apelului pentru
propuneri de proiecte CORAI
- Este o organizaţie nonprofit, cu sediul în România, recunoscută şi înregistrată
oficial ca entitate legală, organizată şi condusă conform legislaţiei româneşti
în vigoare cu privire la organizaţiile neguvernamentale;Crucea Roşie Română
şi structurile sale cu personalitate juridică româneşti sunt considerate eligibile;
- Are capacitatea, conform statului, să acţioneze în domeniul abordat de proiect;
- Este familiarizată cu specificul local (are/a avut activitate relevantă în zonă);
- Are experienţă relevantă în domeniul serviciilor pentru copii şi/sau tineri,
inclusiv romi (a derulat, în calitate de aplicant, cel puţin două proiecte
relevante în domeniu, în ultimii cinci ani),
- Dovedeşte bonitate profesioanlă şi morală a membrilor săi (persoanele
implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor
publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale
comunităţilor europene);1
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Extras din apelul pentru propuneri de proiecte, schema de granturi „LOCAL”, lansată pe 10.12.2013, p.7,
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Parteneriatul este văzut ca un potenţial de a aduce valoare adăugată proiectului
prin experienţa relevantă în domeniul asistenţei sociale şi a lucrului cu comunităţile
rrome.
Pentru cooptarea unui partner eligibil în cadrul proiectului mai sus menţionat,
Comuna Bonțida va parcurge următorii paşi:
- Pe site-ul primariei www.comunabontida.ro a fost postat un anunţ oficial
referitor la organizarea unei proceduri de selecţie în vederea încheierii unui
acord de parteneriat cu o organizaţie care îndeplineşte condiţiile menţionate în
prezentul document;
-

Aplicanţii interesaţi vor fi invitaţi să depună o scrisoare de intenţie alături de
următoarele documente: copie „conform cu originalul” a următoarelor
documente:
 documente de constituire a oganizaţiei neguvernamentale (Act
constitutiv sau documente legale constitutive, Hotărâre judecătorească
care atestă personalitatea juridică, Certificat de înscriere în registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, statut cu modificările şi completările
ulterioare);
 certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale;
 CV-urile personalului implicat din partea organizaţiei.

-

-

Data
Bonțida ,

Termenul limită de depunere al solicitărilor de clarificari este 20.02.2014,
ora10.00.
Data limită de răspuns la clarificări este 24.02.2014 ora 16.00.
Data limită de dpeunere a dosarelor de calificare este 28-02-2014,ora
10,00.
Solicitările depuse vor fi analizate de către o comisie special desemnată,
formată din următorii membrii Cocoi Mihaela, Irina Mureșan și Măglas
Cosmin numita conform Dispozitiei primarului nr.128/24-02-2014
În analiza solicitărilor se va ţine cont de următorii factori de evaluare:
resursele umane puse la dispoziţie (pe baza CV-urilor în ceea ce priveşte
formarea profesională şi nr. de ani de experienţă) , experienţa aplicanţilor
în domeniul asistenţei sociale şi a proiectelor cu populaţia rromă.
Comunicarea rezultatelor se va face prin postarea unui anunţ pe pagina
oficială a primăriei .
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