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Nr. Inreg. : 34 din 01 februarie 2019 

 

 

ANUNȚ DE INTENȚIE 
 

În conformitate cu prevederile 

 OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 

aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului 

financiar norvegian 2014-2021, 

 Ordinul nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea 

financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al 

Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 

 Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, Ghidul aplicantului în cadrul Apelului nr. 3 

„Reducerea Sărăciei” 

 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale din Cluj-Napoca anunță 

intenția de a selecta un partener din sectorul neguvernamental din România în vederea 

elaborării și depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect complex, la 

nivel național, prin: 

Programul : Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor, finanțat în 

cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 

Apelul restrâns :  "Reducerea sărăciei" 

 

   Obiectivul principal al proiectului SocioRoACT  

Proiectul va contribui la reducerea sărăciei în comunitățile sărace și vulnerabile prin oferirea 

de date fiabile, semnalând disparitățile dintre acestea și populația majoritară, care vor 

fundamenta politicile publice si măsurile pentru incluziunea socială a comunităților vulnerabile 

de romi, promovând dezvoltarea echilibrată și unitară a localităților în România. 

  Pentru a atinge acest obiectiv vor fi vizate următoarele obiective specifice: 

1.Cartografierea comunităților și asistarea procesului de monitorizare a politicilor  

implementate, cu accent special pe Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 

2.Dezvoltarea competentelor profesioniștilor și creșterea capacităților locale/ județene prin 

formare profesională, asistență și implementare a unor modele de intervenție în comunitățile 

sărace și marginalizate 

3.Diseminarea rezultatelor cercetării și promovarea modelelor de intervenție în comunitățile 

sărace pentru o dezvoltare echilibrată a localităților 

 

  Principalele activități care vor fi desfășurate în cadrul proiectului: 

 

WP1- Managementul proiectului 

WP2- Cercetare cantitativă  
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WP3- Cercetare calitativă privind  “Forme de mobilitate sociala si politici publice” 

WP4 – Formare profesională pentru profesioniștii implicați în incluziunea romilor  

WP5 - Testarea culegerii datelor, analiză și raport de progres 

WP6 -Cercetare privind Analiza politicilor publice pentru incluziunea romilor și situația 

implementării măsurilor sectoriale, la nivel național, județean și local 

WP7 - Implementarea unor modele de intervenție la nivel județean și local, respectiv asistarea 

instituțiilor publice și altor factori interesați pentru a implementa măsuri eficace pentru 

incluziunea romilor 

WP8 - Comunicare și diseminare a rezultatelor proiectului 

 

Profilul partenerului 

Organizație neguvernamentală înregistrată în România cu experiență în managementul 

proiectelor mari și complexe, derulate la nivel național și expertiză (re)cunoscută în proiecte 

specifice pentru îmbunătățirea situației romilor, incluzând proiecte pentru creșterea 

capacității instituțiilor publice și altor actori cheie la nivel local. 

Partenerul va concepe WP7 - Implementarea unor modele de intervenție la nivel județean și 

local, respectiv asistarea instituțiilor publice și altor factori interesați pentru a implementa 

măsuri eficace pentru incluziunea romilor, pe care îl va coordona și implementa, ISPMN 

neavând competențe și expertiză în acest domeniu.  

Partenerul și ISPMN vor concepe și implementa împreună WP6 - Cercetare privind Analiza 

politicilor publice pentru incluziunea romilor și situația implementării măsurilor sectoriale, la 

nivel național, județean și local, valorificând expertiza și experiențele anterioare ale 

partenerilor din perspective diferite, respectiv rigoarea științifică a metodelor și 

instrumentelor de cercetare, asigurată de ISPMN,  va fi completată de o bună cunoaștere a 

domeniului de analiză, a actorilor interesați și abordarea practică a evaluării, asigurate de 

către Partener. 

De asemenea, partenerul va contribui la WP1- Managementul proiectului și WP8 - Comunicare 

și diseminare a rezultatelor proiectului și va fi consultat pentru dezvoltarea și implementarea 

WP2, WP3, WP4 și WP5. 

 

 

Criterii de eligibilitate 

a) Să fie organizație neguvernamentală, înființată în baza O.G. nr. 26/2000 cu modificările și 

completările ulterioare 

b) Să aibă în obiectul de activitate realizarea de proiecte/programe pentru romi 

c) Să aibă experiență în domeniul elaborării de programe/proiecte/măsuri privind incluziunea 

romilor din România 

d) Să aibă competențe și experiență în elaborarea de analize, rapoarte și documente de 

politici publice în domeniul îmbunătățirii situației romilor 

e) Să aibă experiență în organizare de evenimente pentru promovarea proiectului și 

diseminarea rezultatelor, la nivel național și internațional 

f) Nu este declarată, conform legii,  în incapacitate de plată și nu are plățile/conturile blocate 

conform unei hotărâri judecătorești 
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g) Nu se află în stare de faliment, în administrarea unei autorități judiciare sau în curs de 

lichidare și nu și-a suspendat activitatea 

h) Nu este subiect al unui conflict de interese 

i) Nu a încălcat în mod grav prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o 

autoritate contractantă, nu a făcut declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de o 

autoritate contractantă 

 

Calendarul de desfășurare al selecției 

Organizația interesată de parteneriatul propus va depune la sediul Institutului pentru Studierea 

Problemelor Minorităților Naționale (400697 Cluj Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5) până la 

data 15.02.2019 ora 16.00 următoarele documente: 

1) Copia statutului organizației/actului de constituire care demonstrează că obiectul de 

activitate al organizației corespunde cerințelor anunțului de selecție 

2) Copia certificatului de înregistrare fiscală 

3) Copie a încheierii privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă 

definitivă sau Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 

4) Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei 

menționate în proiect 

5) Situațiile financiare (balanță, bilanț contabil) pentru exercițiul fiscal aferente ultimilor 

trei ani fiscali (2015, 2016, 2017) 

6) Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și 

taxelor locale 

7) Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, 

taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (ANAF) 

8) Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal prin care își asumă 

angajamentul că va asigura resursele financiare și umane necesare, pe toată durata de 

implementare a proiectului 

9) Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal că organizația nu se află în 

niciuna din situațiile de excludere enumerate la Criteriile de eligibilitate lit. f)-i). 

10) Scrisoare de intenție de a participa ca partener de proiect care evidențiază experiență 

și expertiză în activitățile WP1, WP6, WP7 și WP8 și alte aspecte considerate 

importante 

11) Lista proiectelor implementate în ultimii 5 ani, menționând titlul proiectului, 

programul de finanțare, subiectul și bugetul proiectului 

12) Experiență relevantă a partenerului național în domeniul proiectului (Anexa 8. 

Experienta relevanta a partenerului national, http://frds.ro/index.php?id=137 ) 

13) Cv-urile Europass în limba română a experților cheie propuși pentru activitățile 

proiectului cu specificarea poziției pentru care experții sunt propuși în proiect, 

semnate și datate de experți  
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Toate actele care sunt cerute în copie vor fi certificate conform cu originalul. 

O comisie internă de evaluare va analiza documentele depuse și va selecta partenerul de 

proiect respectând următoarea grilă de evaluare: 

 

Nr. 

crt 

Criteriu Punctaj 

1 Experiență și capacitate în managementul proiectelor 10 

2 Experiență și capacitate în proiecte de intervenție în 

comunitățile de romi 

20 

3 Competențe și capacitate de a dezvolta modele de intervenție 

eficace pentru incluziunea romilor, la nivel național 

15 

4 Capacitate de a asista instituțiile publice pentru accesare de 

fonduri și implementare măsuri pentru comunitățile de romi 

15 

5 Experiență în elaborarea de analize, rapoarte și alte 

documente de politici publice privind incluziunea romilor 

10 

6 Experiența echipei propuse, corelată cu activitățile proiectului 20 

7 Capacitate de promovare a proiectului și diseminare a 

rezultatelor 

10 

 Total 100 

 

Punctajul minim necesar este de 70 de puncte. 

 

 

 

Comunicarea rezultatelor selecției va avea loc în 20 februarie 2019. 

Termenul de depunere a contestațiilor este data  21 februarie. 

Afișarea rezultatelor finale va avea loc în 22 februarie 2019. 
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