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ANEXE
LA ANUNȚUL nr. 11.231/01.11.2016
privind selecția de parteneri pentru depunerea unei cereri de finanțare
în cadrul POCU 2014-2020 – „Școala pentru toți”

Anexa 1 – Model Scrisoare de înaintare a documentelor
Anexa 2 – Model Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al potențialului
partener privind eligibilitatea
Anexa 3 – Fișa partenerului
Anexa 4 – Declarație de angajament
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Nr. înreg. ..........

Anexa 1

Scrisoare de înaintare
Către Comuna Curtești
În urma publicării pe site-ul instuției a anunțului privind organizarea unei proceduri de selecţie
pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii
unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa
Prioritară 6 - Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiții 10i - Reducerea şi prevenirea
abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţâmântul preşcolar, primar şi secundar
de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în
educaţie, Obiectivele specifice 6.2 - Creşterea participării la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, în
special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii romă şi
a celor din mediul rural, 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de
asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii
aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural / comunităţile dezavantajate socio-economic, 6.4
Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia
obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă
şi programe de formare profesională, 6.6 Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din
învăţământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe
nevoile elevilor şi a unei şcoli inclusive (prescurtare „Școala pentru toți”), cu termen de depunere
15.11.2016, ora 16:00, la sediul comunei Curtești vă transmitem, alăturat, următoarele documente:
a. Anexa 2 - Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea (în original);
b. Certificat de înregistrare fiscală (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul
legal);
c. Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de
reprezentatul legal);
d. Certificat constatator emis de Registrul Comerţului, act constitutiv şi/sau statut/ orice alt act de înfiinţare
al organizaţiei în care sunt precizate tipurile de activităţi desfăşurate (în copie conform cu originalul
semnată și stampilată de reprezentatul legal);
e. Anexa 3 - Fişa partenerului, conținând inclusiv activitățile propuse a fi desfășurate de către partener
în cadrul proiectului și analiza valorii adăugate parteneriatului (în original);
f. Documente din care să rezulte capacitatea operațională a potențialului partener (în copie conform cu
originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal);
g. CV-urile experților cheie propuși pentru implementarea activităților pe care potențialul partener
intenționează să le desfășoare în cadrul proiectului (în original, semnate și datate de fiecare expert
propus);
h. Anexa 4 - Declarație de angajament a potențialului partener privind asigurarea contribuției proprii din
valoarea cheltuielilor eligibile aferentă activităților pe care le va implementa în proiect și eventualele
cheltuieli neeligibile aferente acestora (în original);
Data
Denumire organizație
Reprezentant legal (semnătură și stampilă)
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Anexa 2
Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea
Subsemnatul/a, .........................., în calitate de reprezentant legal al ................................................
CUI/CIF ............................, având sediul social în ..................., str. ......, nr. .....................,. sect. .........,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că organizaţia/ societatea pe care o reprezint îndeplineşte condiţiile de eligibilitate
(conform prevederilor Ghidului General POCU) în vederea participării în calitate de partener la pregătirea
unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 și NU se află în niciuna dintre
următoarele situații:

se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea
depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii
similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea
solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de
conduita profesională;

reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea
solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea
contractantă le poate justifica;

se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice,
într-una din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în
ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare
Fiscală;

reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea
solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție,
participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare
ale Comunităţilor;

partenerul şi/sau reprezentanții săi legali/structurile de conducere ale acestuia şi
persoanele care asigură conducerea partenerului se află în situaţia de conflict de interese sau
incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitară în vigoare;

se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informații;

partenerul se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii
contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să
semneze contractul de finanţare.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice că instituția/organizația/societatea pe care o reprezint va contribui
la realizarea a cel puțin uneia din activitățile/domeniile de mai jos (a se bifa activitatea/activitățile):
□ programe de tip zone prioritare de educație;

□ promovarea de bune practici și dezvoltarea și utilizarea de noi servicii educaționale;
□ programe de educație parentală.
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□ activități pregătitoare, educative și de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt
ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului
educațional (copiii de 2 ani care urmează să intre în grădiniță, copiii de 5 ani care urmează să intre în
clasa pregătitoare, opiii de clasa a patra care urmează să intre în clasa a cincea, copiii de clasa a opta
care urmează să intre la liceu) și activități care sprijină acomodarea copiilor/elevilor în noul ciclu de
învățământ;
□ activități extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobândirea de competențe cheie, inclusiv
ateliere/școli de vară/grădinițe estivale, grădinițe/școli de duminică, excursii și tabere școlare cu
componentă educațională, susținerea participării elevilor la concursuri școlare din calendarul MENCȘ
etc.;
□ programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă.

Data
Denumire organizație
Reprezentant legal (semnătură și ștampilă)
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Anexa 3

FIŞA PARTENERULUI
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire organizaţie
Adresă poştă electronică
Cod de înregistrare fiscală
Anul înfiinţării
Adresă
REPREZENTANTUL LEGAL
Prenume şi Nume
Funcţie
Număr de telefon
Număr de fax
Adresă poştă electronică
Document de identitate
Emis de
La data de
INFORMAŢII FINANCIARE
Anul 2013
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent
reportat pe anul următor (conform bilanţ)
Anul 2014
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent
reportat pe anul următor (conform bilanţ)
Anul 2015
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial
Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent
reportat pe anul următor (conform bilanţ/ balanță la
decembrie 2015)
PROIECTE IMPLEMENTATE
Titlul proiectului (conform
contractului de finanţare)
ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării proiectului
Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului
Activităţi desfăşurate de aplicant în cadrul proiectului
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Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe
nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)
Numele instituţiei finanţatoare
Titlul proiectului (conform
contractului de finanţare)
ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării proiectului
Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului
Activităţi desfăşurate de aplicant în cadrul proiectului
Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe
nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)
Numele instituţiei finanţatoare
EXPERIENȚĂ SPECIFICĂ
Experienţa organizației în domeniul educațional
ACTIVITĂȚI PROPUSE
Principalele activiăți și sub-activități propuse a fi desfășurate
de organizație în cadrul proiectului
ANALIZA VALORII ADĂUGATE PARTENERIATULUI
Plus valoarea adusă de organizație parteneriatului în ceea ce
privește utilizarea eficientă a fondurilor europene

Data
Denumire organizație
Reprezentant legal (semnătura și stampilă)
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Anexa 4
Declarație de angajament privind contribuția proprie
Subsemnatul/a, .........................,. în calitate de reprezentant legal al ................................................
(denumirea organizației), CUI/CIF ............................, având sediul social în ..................., str. ......,
nr.
.....................,. sector/județ. .........., declar pe propria răspundere că ……………. (denumirea organizației)
în calitate de potențial partener al comunei Curtești în pregătirea/depunerea și implementarea unui
proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiții 10i - Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar
timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţâmântul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv
la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie, Obiectivele
specifice 6.2 - Creşterea participării la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu
risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii romă şi a celor din mediul rural,
6.3 Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor
egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi
elevii din mediul rural / comunităţile dezavantajate socio-economic, 6.4 Creşterea numărului de tineri care
au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul
de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională,
6.6 Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre universitar în vederea
promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli inclusive
(prescurtare „Școala pentru toți”), se angajează să asigurare contribuția proprie din valoarea
cheltuielilor eligibile aferentă activităților pe care le va implementa în proiect și eventualele
cheltuieli neeligibile.
Data
Denumire organizație
Reprezentant legal (semnătura și stampilă)

