
 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI 

ÎN CADRUL PROGRAMULUI BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020 (ENI CBC BSB) 
 

        Consiliul Judetean Tulcea anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi, în 

vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Bazinul 

Marii Negre 2014-2020, Obiectivul specific 1.Promovarea afacerilor si antreprenoriatului,  Prioritatea 

1.1.Promovarea in comun a afacerilor si antreprenoriatului domeniile turism si cultura, în conformitate cu 

prevederile: 

 

-Ordonanta Guvernului nr 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile 

și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 

2014-2020; 

-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

-Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora; 
-Regulamentul nr. 232/2014 de instituire a instrumentului european de vecinătate; 

-Regulamentul Comisiei Europene nr. 897/2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea 

în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului nr. 

232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de 

vecinătate;  

-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului 

de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, modificată şi 

completată prin efectul Legii nr. 20/2015; 

-Hotărârea de Guvern nr. 437/2015 pentru procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului 

prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în 

domeniul ajutorului de stat; 

-METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanţare.  

 

        Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si 

Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului regasit la urmatoarea adresa: 

http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/. 

 

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei 

candidaturi. 

 

1. Obiectivul specific al programului: "Îmbunătățirea bunăstării populației din regiunile bazinului Mării 

Negre prin creștere durabilă și protecția comună a mediului.” 

 

2. Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea antreprenoriatului in domeniul turistic prin 

implementarea de actiuni comune care vor viza organizarea de evenimente sportive, targuri tematice si 

excursii transfrontaliere de promovare, realizarea si multiplicarea unor metodologii privind practicarea 

sporturilor autohtone trântã si caiac si realizarea de pachete turistice transfrontaliere in euro-regiunea 

Tulcea-Galati-Cantemir-Izmail ce acopera teritorii din România, Rep.Moldova si Ucraina. 

3. Scopul cererii de finanţare: 

Obţinerea finanţării nerambursabile în vederea implementarii proiectului pentru indeplinirea obiectivelor 

specifice fiecarei regiuni implicate. 

 

4.  Principalele activităţi ale proiectului sunt: 

- Activitati de management, coordonare si audit; 

-Activitati de comunicare, promovare si informare ce vor asigura vizibilitatea proiectului; 

http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/


-Organizarea de targuri euroregionale ce vor viza atragerea ofertelor turistice, serviciilor si produselor din 

domeniile conexe; 

-Realizarea unui studiu transfrontalier in Euro-regiunea Dunarea de Jos privind: inventarierea cluburilor 

sportive si de turism, practicarea sporturilor autohtone, trasee turistice, nevoile referitoare la 

infrastructura sportiva si de turism, nevoile de formare ale promotorilor de turism sportiv (trilingv-RO-UA-

EN); 

-Realizarea si multiplicarea unei harti interactive CBC SMART-Touring in care sunt incluse pachetele 

turistice din proiect: trasee turistice, obiective turistice, baze sportive si de agrement din Euro-regiunea 

Dunarea de Jos (EN). 

 

5. Activităţile în care va fi implicat partenerul: 

Referitor la activitatile prevazute in cadrul proiectului partenerul se va implica in urmatoarele activitati: 

-Organizarea campaniei de promovare a proiectului si implementarea activitatilor de comunicare la 

nivel transfrontalier; 

-Organizarea de schimburi de buna practica la nivel transfrontalier; 

-Dezvoltarea antreprenoriatului turistic - sportiv (workshop-uri, intalniri de lucru). 

 

6. Valoarea proiectului 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăşi echivalentul în lei a maxim 1,5 mil euro. 

Cofinanţarea proiectului este in cuantum de 8%.  Bugetul estimativ  al proiectului este de 1.350.000 euro 

(se va definitiva ulterior valoarea cererii de finantare cu partenerii din proiect in functie de activităţi). 

7. Criteriile de selecţie a partenerului şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare 

criteriu în parte) 

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la 

sediul Consiliului Judetean Tulcea, Str.Pacii, nr.20, Tulcea. 

* Scrisoarea de intenţie (Anexa 1) 

* Fişa partenerului (Anexa 2) 

Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să fie integral 

completate. 

În Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a 

proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a 

acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru 

obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat.  

Candidaţii vor prezenta și documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie 

răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează: 

a. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate 

posibilitatea organizarii de activitati necesare implementării proiectului. 

b. Contract de finanţare, acord de parteneriat, dovadă experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul 

implementarii proiectelor de cooperare transfrontaliera.  

c. Situaţie financiar-contabila (bilanţ contabil) pe ultimul an fiscal incheiat din care să rezulte veniturile 

pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect. 

Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către 

reprezentantul legal 

d. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că 

respectă Regulile generale privind eligibilitatea partenerilor menţionate in Ghidul Solicitantului si 

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 cofinanţării; 

c. CV-uri ale expertilor relevanti pentru implementarea proiectului. 

 Aceste documente se prezintă în original 



Candidaţii vor depune documentația solicitată la sediul Consiliului Judetean Tulcea, Str.Pãcii, 

nr.20, Tulcea, începând de la data publicării prezentului anunţ, până la data de (se completeaza 

ulterior) 

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

termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz. 

Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica 

calificarea candidaţilor conform Anexei 3. 

Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă. 

Evaluarea candidatilor: 

Candidatii declarati admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare 

(Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care 

întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care 

întrunesc mai puţin 65 de puncte. 

8. Depunerea documentelor 

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate, în plic închis cu 

menţiunea: "Pentru selecţia de partenerI ENI CBC BSB 2014-2020", la sediul institutiei precizat mai sus. 

 

9. Rezultatul procedurii 

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul institutiei printr-un anunţ (în termen de 1 zi 

lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conţine informaţiile cuprinse în 

anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii 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. 

 

10. Soluţionarea contestaţiilor 

Ofertanţii care nu au fost selectaţi ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul 

care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării 

listei pe site-ul institutiei, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 1 zi 

lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. 

 

11. Informatii suplimentare 

Informații suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la sediul institutiei. 
 
Calendarul procedurii de selecție: (se va completa) 

Depunere documentație 17.05.2017-19.05.2017 
Evaluare documentație 22.05.2017 
Anunt candidati admiși 22.05.2017 
Depunere contestații 23.05.2017 
Soluționare contestații 24.05.2017 
Afișare rezultat final 24.05.2017 
 
Anexe: 

Anexa 1 - model Scrisoare de intenţie 
*
 

Anexa 2 - model Fisa partener
*
 

Anexa 3 - Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor 

Anexa 4- Grila evaluare si selectare a ofertantilor 
 
 
 

 Director Executiv 
Ing. Nicu Mihai 

 



Anexa 1 
SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Bazinul Marii 

Negre 2014-2020 ce urmează a fi depus de către Consiliul Judetean Tulcea. 

 

În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Parteneriat cu entităţi de drept privat, 

pentru depunerea unei cereri de finanţare pe in cadrul Programului Bazinul Marii Negre 2014-

2020, .....................................................................(denumirea organizaţiei) îşi exprimă 
intenţia de a participa ca partener în cadrul proiectului ........................................... la 
activităţile: 
............... 

 

Precizăm că ______________________________ (denumirea organizaţiei) se încadrează în 
categoriile de parteneri eligibili conform Ghidului Solicitantului. 

În cadrul acestor activităţi ne propunem să aducem următoarea contribuţie: 
.................... 

 

 

 

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 de cooperare transfrontaliera. 

Declar pe proprie răspundere că: 

A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese; 

B. Nu figurăm în evidenţele fiscale cu restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor 
sociale şi nu avem datorii fiscale; 
 

 

Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptaţi ca organizaţia noastră să devină 
partener în cadrul unui proiect cu tema şi activităţile menţionate. 

Numele şi prenumele reprezentantului legal Data 

Semnătura ...........................................  

Ştampilă 

 



Anexa 2 

 

FIŞA PARTENERULUI  

 

Denumire organizaţie  
Acronim  
Cod de înregistrare fiscală  

Număr de înregistrare în Registrul 

Comerţului 

 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor 

 

Anul înfiinţării  
Cifra de afaceri pentru ultimul an fiscal incheiat 

Date de contact(adresă, tel., fax, 

e-mail) 

 

Persoana de contact(nume, poziţia 

în organizaţie) 

 

Tema de proiect pentru care aplica  

Descrierea activităţii organizaţiei, 

relevantă pentru acest proiect 

Vă rugăm să descrieţi dacă în obiectul de activitate al organizaţiei se 

regăsesc activitatile de natura celor care sunt necesare implementării 

proiectului, conform cu tema şi activităţile la care doriţi să fiţi partener 
Activitatea /activităţile din cadrul 

proiectului în care doriţi să vă 

implicaţi(conform Ghidului) 

Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a dumneavoastră în 

activităţile proiectului în eventualitatea implementării unui proiect cu 

tema aleasă de ofertant 

Resurse umane 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 
 

Finanţări anterioare (informaţii şi detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă primită în ultimii 

ani, raportată la data depunerii cererii de finanţare din fonduri publice sau alte surse financiare de către 

partener – proiecte de cooperare transfrontaliera) 

 

Pentru fiecare proiect relevant, menţionaţi:  

 

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 Implementat sau in curs de implementare 

Rezultatele parţiale sau finale ale 

proiectului 

 

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

Numele şi prenumele reprezentantului legal Data 

Semnătura  ..........................................  

Ştampila 



Anexa 3 

 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAŢILOR  

 

Criteriu calificare DA NU 
I.       Conformitatea documentelor   
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin prezentul anunt 

de selecţie 
  

Documentele solicitate respectă modelul publicat    
Documentele date ca model sunt integral şi corect completate   
II.     Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităţilor 

proiectului 
  

Are în obiectul de activitate activitati de natura celor care sunt necesare 

implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie 

partener 

  

A participat în calitate de partener sau beneficiar in cadrul proiectelor finanţate din 

Fonduri Europene – proiecte de cooperare transfrontaliera 
  

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect   
III.      Conduita candidatului   
Nu este subiect al unui conflict de interese   
Şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu 

are datorii fiscale* 
  

*cu excepţia datoriilor rezultate din nerambursarea la termen a cererilor de plată/rambursare depuse pentru proiectele finanţate 

din fonduri europene 

 

 

Notă 

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica "DA" 

 



Anexa 4 

 

GRILA EVALUARE SI SELECTARE A OFERTANŢILOR  

 

Nr. 

crt. 

CRITERII DE DEPARTAJARE Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

CAPACITATE OPERAŢIONALĂ ŞI EXPERIENŢĂ RELEVANTĂ 

 

1 

Resurse materiale şi financiare disponibile pentru rolul propus 

în proiect. Se vor avea în vedere următoarele: 

- număr de angajaţi/voluntari;  

- cifra de afaceri/venituri din activitatea fără scop patrimonial, 

pentru ultimul an fiscal; 

- nivelul profitului/pierderilor din ultimul an fiscal încheiat; 

-  birouri şi echipamente; 

- alte resurse relevante pentru proiect.  

15  

2 Capacitatea de management şi resurse umane adecvate.  
Se vor avea în vedere CV-urile echipei de proiect şi a 
persoanelor cheie a operatorului/ organizaţiei private 

10  

 

3 

Experienţa relevantă a operatorului/organizaţiei – activităţi, 
parteneriate, proiecte publice sau private, finalizate în ultimii 3 
ani (atât în calitate de partener cât şi în calitate de beneficiar). 

15  

CALITATEA PROPUNERII DE PROIECT 

 

4 

Oferta de parteneriat şi capacitatea de realizare a acţiunilor 

delimitate ca arie de responsabilitate specifică unui anume 

partener:  

- obiective specifice relevante faţă de scopul proiectului;  

- activităţi;  

- rezultate estimate; 

- buget estimative; 

- echipa de implementare ca structură funcţională şi nivel 

minim de expertiză pentru fiecare poziţie/rol (fişa postului). 

60  

TOTAL 100  

 
 
 
 
 


