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PRIMARIA COMUNEITALPA

ft.91A1 02.07.2020

ANUNT SELECTIE PARTENERI

ln conformitate cu prevederile:
. OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada

de programare 2014-2020
. HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2014-2020

. Ghidului Solicitantului: "Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul programului

Operational Capital Uman 207+2020"

Primaria Comunei Talpa, cu sediul in Str. 22 DECEMBRTE 1989, nr. 1, Talpa, jud. Teleorman,
reprezentata legal prin primar Benohe Rababoc anunta organizarea uneiproceduride selectie a

partenerilor pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea implementarii proiectului
Centrul aomunitar lntetratTalpa - acto, de. dezvoltare locala.

ce va fi depus in cadrul: .. ProBramului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020,
. Axa prioritara nr. 5 - Dezvoltare locald plasati sub responsabilitatea comunitElii
. Prioritatea de investitii 9.vi. - Strategii de dezvoltare local6 plasate sub responsabilitatea

comunitStii
. Obiectivul specific 5.2 - Reducerea numdrului de persoane aflat€ in risc de sirdcie sau

excluziune social; din comunititile marginalizate din zona ruralS ti orate cu o populalie
de peni la 20.000 locuito.i prin implementarea de misuri/ operatiuni integrate in
contextul mecanismului de DLRC

. Apel: "lmplementarea strategiilor de dezvoltare localS in comunitdtile marginalizate din
zona rural; 9il sau in orage cu o populatie de pend la 2O.OOO locuitoti", Mai 2020.

Obiectivul specific al programului de tinantare:
. Obiectivul specific 5.2 - Redu.erea numirului de peisoane aflate in risc de slricie sau

exclurlune social5 dln comunitllile marginalizate dln rona rurall ti orate cu o
.populatie de panl la 20.000 locuitori prin lmplementarea de misurt/ operaliuni
integrate in contextul mecanismulul de DLRC



Obie.tivul general al prolectului:
Dezvoltarea unui centru comunitar integrat care sa fie capabil sa ofere servicii persoanelor aflate in risc
de saracie sau excluzlune sociala din teritoriulGAL Regiunea Vlasca, asttel incat acestia sa poata depasi
situatiile de risc in care se afla.

Prlncipalele activltatl ale proie.tulul in care se pot implica panenerii:

. Activitatea principalS 1 - Sprijinirea dezvolt5rii/ furnizArii de servicii sociale/ furnizarea
de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale)

. Activitatea principald 2 - Sprijin pentru cretterea accesului 5i participarii la educaliei educatia
timpurie (de nivel ante-pregcolar gi preScolar), lnvJl,mant primar 5i secundar, inclusiv a doua
Sans5 ti reducerea parSsiriitimpuriia tcolii) prin acordarea unor pachete integrate

o Sub-activitatea 2.1. - Sprijin pentru cretterea accesului$i participdrii la educatia timpurie
(invalSmant ante-pre$colar ti/ sauinvdtamant pretcolar)

o Sub-activitatea 2.2. - Spriiin pentru reducerea pA rdsirii tim pu rii a $colii prin: programe de
tip zone prioritare de educatie/Scoai6 dupl tcoale

o sub-activitatea 2.3. Programe de tip a doua Sansd
. Activitatea principal5 3 - Sprijin pentru accesulgi/sau mentinerea pe piata muncii

o Sub-activitatea 3.1. - Participarea la programe de ucenicie la locul de muncl
o Sub-activitatea 3.2. - Participarea la programe de stagii pentru absolvenlii de invelam6nt

superior
o Sub-activitatea 3.3. - Sprijin pentru accesul $i/sau mentinerea pe piala muncii

. Activitatea principal6 4, Suslinerea a ntrepre noriatu lui in cadrul comunit6lii, inclusiv a ocuplrii
Pe cont propriu

o Sub-activitatea 4.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupultintS
o Sub-activitatea 4.2 - Acordarea de micro,granturi (subventii) pentru infiintarea de noi

afaceri
. Activitatea principalS 6, Campaiii de informare 5i congtientizare/ acliuni specifice in domeniul

combaterii discriminSriili promovirii mu lticult uralism ulu i 9i actiuni de implicare activ5 Si
voluntariat al membrilor comunitSliiin solutionarea problemelor cu care se confruntS
comunitatea.

. Activitatea principala 7 - Activitili de imbunltilire a condiliilor de locuit ale persoanetor din
grupultintA.

Pentru atingerea obiectivului general al proiectului, parteneriatul dezvoltat ca urmare a
prezentei proceduri poate stabili si implementarea altor activitati, in acord cu prevederile
Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice POCU 2014-2020 "tmplementarea strategiilor de
dezvoltare localS in comuniulile marginalizate din zona rurall Si/ sau in orate cu o populatie de
peni la 20.000 locuitori".

Bugetul proiectuluit echivalentul ln lel 1.00O.OOO de euro

Durata proiectului: maxim 36 de lunl

Procesul de selectie al partenerilor se va realiza in baza criteriilor de selectie mentionate in
Anexa 4 si Anexa 5:



Pentru a fi seledati in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare
pentru viitorul proied, partenerii trebuie sa indeplineasca cerintele generale specificate in

documentele ,,Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital
Uman 2014-2020" si Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice POCU 2014-2020 "lmplementarea
strategiilor de dezvoltare local; in comunitdtile marginalizate din zona ruraltr $i/ sau in ora$e cu
o populatie de p6nd la 20.000 locuitori", publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene,
respectiv mfe.gov.ro.

Prof llul partenerilor:
. Parteneri din sectorul public si privat

Parteneriitrebuie sa faca pane dintre categoriile de beneficiari (parteneri)eligibili in

cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice.
Partenerii trebuie sa respecte regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a
partenerilor prevazute in Ghidul Solicitantului - Conditii Generale.

Entitatile interesate sa participe la selectie vor depune la sediul Primariei Talpa, pe suport de
hartie, in plic sigilat, direct sau prin servicii de curierat pana la data de 16.07.2020, ora 16t00,
urmatoarele documente:

1. Scrisoarea de intentle (Anexa 1)- in original
2. Fisa Partener (Anexa 2) - in original
3. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal ca nu se incadreaza in niciuna

din situatiile de excludere stipulate in cadrul Orientari privind accesarea finantarilor in
cadrul POCU 2O\4-2O2O,,,CAPITOLUL 4. Reguli Benerale de eli8ibilitate" (Anexa 3) - in
oriBinal

4. Documente statutare ale persoanei ,uridice din care rezulta ca poate realiza activitatile
in care doreste sa se implice in proiect - in copie conform cu originalul

5. Oocument/ e care atesta experienta in acordarea si gestionarea de granturi
autorizarea/ acreditarea partenerului de a realiza activitati similare cu cele in care
propune sa se implice in cadrul proiectului, daca este cazul (ex. acreditare furnizor
servicii sociale/ informare si consiliere/ formare/ acordare si gestionare de granturi etc,)
- in copie conform cu originalul

Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana si vor fi depuse in termenul
precizat prin prezentul anunt.

Candidatiivor mentiona in Scrisoarea de intentie cel putin o activitate a proiectului pentru care
dispune de resursele materiale si umane necesare si vor furniza o scurta descriere a actiunilor
propuse in cadrul acestei activitaticu prezentarea aspectelor considerate de candidat esentiale
pentru obtinerea rezultatelor asteptate si atingerea obiectivelor si a contributiei sale in
parteneriat (plus valoarea adusa proiectului).

Dosarele vor fi evaluate din punct de vedere administrativ (conform Anexa 4) si tehnic (conform
Anexa 5) pana la data de 20.07.2020, data la care va fi publicat Raportul de evaluare.



Ofertantii care nu au fost selectati in cadrul procedurii pot depune contestatie in perioada 21-
22,07.2020, iar contestatiile se solutioneaza in termen de o zi de la data expirarii termenului de
depunere a contestatiilor.

Rezultatul procedurii de selectie va fi publicat in data de 23.07,2020 pe site-ul institutiei.
Partenerul/i selectat/i vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in Fisa partenerului.

Solicitarile de clarificari pot fi transmise prin e-mail la adresa "primaria_talpa@yahoo.com,,,
prin fax la numarul 0247898255 sau direct la sediul Primariei Talpa pana la termenul limita de
depunere.

Persoana de contact: ERIMIA VASItE-MARIAN
Telefon: 0247898255

o746982492

Primar
Benone Rababoc
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