ANUNŢ DE SELECŢIE
1. UAT Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, strada Eroilor nr.7,
cod poştal 800119, cod fiscal CUI 3127476, telefon/fax: 0236-410530, e-mail:
directia.programe@cjgalati.ro face cunoscută intenţia de a selecta partenerul entitate de
tip privat, în vederea realizării Proiectului „Autospecială intervenție tip mașină medic
de urgență”.
2. Cadrul legal:
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555/5.07.2019, art. 362, alin. (2) și (3);
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Informaţii generale referitoare la proiect:
Titlul proiectului: „Autospecială intervenție tip mașină medic de urgență";
Obiectivul general: Dezvoltarea serviciilor în domeniul situațiilor de urgență prin utilizarea
unei autospeciale de intervenție tip mașină medic de urgență, în cadrul unor activități de
binefacere;
Bugetul estimativ: 650.000 lei ce reprezintă cheltuieli cu achiziția unei autospeciale
intervenție cu dotări complete.
Data limită de demarare a proiectului: 01.08.2020
Promotor de proiect: UAT Judeţul Galaţi;
Parteneri:
•

entitate de tip privat din România, care trebuie să aibă capacitatea să desfăşoare
activităţi de binefacere în domeniul situațiilor de urgență.

Descrierea şi activităţile proiectului:
Proiectul vizează achiziția de către UAT Județul Galați a unei autospeciale intervenție tip
mașină medic de urgență și utilizarea acesteia în cadrul unor activități de binefacere în
domeniul situațiilor de urgență de către un partener de drept privat, eligibil.
Categoriile de activităţi ce se vor desfăşura în cadrul proiectului includ:
•

Managementul proiectului (desfăşurarea procedurilor de achiziţii, monitorizarea
proiectului, realizarea rapoartelor);

•

Activităţi de achiziție mijloace fixe și alte bunuri și servicii pentru utilizarea
autospecialei pentru intervenții în situații de urgență;

• Activităţi de instruire si perfecţionare profesională pentru personalului care va
deservi autospecialei de intervenție tip mașină medic de urgență.
Rolul partenerului entitate de tip privat stabilit în urma prezentei proceduri de selecţie:
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Detaliile privind desfăşurarea concretă a activităților de binefacere în domeniul situațiilor de
urgență vor fi stabilite de comun acord cu partenerul în etapa de aprobare a Acordului de
parteneriat, pe baza propunerilor primite în cadrul prezentei proceduri de selecţie a
partenerilor.

În perioada de implementare a proiectului se vor organiza activități de binefacere în domeniul
situațiilor de urgență conform unui calendar ce se va stabili de comun acord cu partenerul de
proiect, selectat.
Partenerul, organizaţie de tip privat, va răspunde în cadrul proiectului de realizarea acestor
evenimente cu resurse financiare proprii sau atrase.
În vederea selectării partenerului, organizaţiile interesate vor face propuneri privind
modalitatea de organizare şi desfăşurare a unor astfel de evenimente, precum şi privind
logistica şi bugetul necesar..
4. Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de parteneri:
- operatorul/organizaţia este înregistrată ca persoane juridică de drept privat;
- operatorul/organizaţia desfăşoară activități de binefacere, în domeniul situațiilor de urgență.
5. Condiţii specifice ce trebuie îndeplinite de parteneri:
Partenerul de proiect eligibil este entitatea care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a.
are calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv are personalitate
juridică;
b.
se încadrează în una dintre următoarele categorii:
• organizaţie neguvernamentală, care:
• este ONG în sensul definiţiei de la secţiunea 4 a prezentului Anunţ de selecţie şi
• este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații si
Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare şi
• a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani1 (faţă de data de lansare a apelului de
proiecte) şi
• activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, în domeniul
situațiilor de urgență poate desfăşura activităţile propuse prin proiect potrivit
documentelor statutare;
• activitățile desfășurate sunt non-profit și face dovada că este o organizație care
desfășoară activități de binefacere (inclusiv pe bază de voluntariat)
c.
nu se află în una dintre următoarele situaţii:
1. partenerul este în faliment, în insolvenţă sau în lichidare, activităţile sale sunt sub
administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt
acord încheiat cu creditorii, si-a suspendat activitatea, face obiectul unor proceduri legate
de aceste aspecte si se află în orice altă situaţie similară care ar decurge dintr-o procedură
asemănătoare prevăzută de legislaţia sau reglementările europene si naţionale;
2. partenerul nu si-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetele
locale si la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare si nu beneficiază, în condiţiile
legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după
caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această
condiţie nu se aplică partenerilor din România atunci când valoarea obligaţiilor de plată
nete este mai mică de 1/12 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12
luni, respectiv valoarea obligaţiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligaţiilor
datorate la bugetul local în ultimul trimestru;
3. partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase
definitive (res judicata) pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală,
spălare de bani sau finanţarea terorismului, infracţiuni aferente terorismului sau infracţiuni
Calculul termenului se realizează potrivit art. 2551-2556 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

legate de activităţi teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de
persoane sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale
Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internaţionali, inclusiv condamnări definitive în
cauze referitoare la obţinerea si utilizarea fondurilor nerambursabile (europene si/sau
provenind de la donatori publici internaţionali) si a fondurilor publice naţionale aferente
acestora;
4. partenerul sau reprezentantul legal au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească
rămasă definitivă (res judicata) pentru o infracţiune legată de conduita lor profesională;
5. partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești sau decizii
administrative rămase definitive (res judicata) cu privire la o abatere profesională gravă,
deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face
parte solicitantul sau deoarece se fac vinovaţi de orice conduită abuzivă care le afectează
credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenţie frauduloasă
sau o neglijenţă gravă;
6. partenerul sau reprezentantul legal se află în orice situaţie de conflict de interese, definit în
conformitate cu prevederile naţionale/ europene în vigoare, care ar putea apărea în
legătură cu prezentul apel de proiecte (un conflict de interese ar putea apărea mai ales ca
urmare a unor interese economice, afinităţi politice sau naţionale, legături familiale sau
emoţionale sau orice altă legătură relevantă sau orice alt interes comun);
7. partenerul este o organizație în dificultate2;
d. nu este partid politic, instituţie religioasă sau cult religios recunoscut de stat, după caz,
indiferent de forma de organizare;
e. este activ implicat în si contribuie la elaborarea si implementarea proiectului;
f. dispune de resurse financiare suficiente si stabile, precum si de competenţele
profesionale si calificările necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor sale în
cadrul proiectului (inclusiv în perioada de sustenabilitate);
g. dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanţării ce îi revine din costurile
proiectului;
h. dispune de resursele necesare pentru finanţarea costurilor conexe aferente activităţilor
derulate, precum şi pentru acoperirea eventualelor corecţii financiare rezultate din
implementarea acestora;
i. nu a beneficiat şi nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externe
nerambursabile pentru activităţi similare celor propuse în proiect;
j. îşi asumă obligaţia de a informa imediat în situaţia în care proiectul/ activităţi din proiect
este/sunt aprobat(e) la finanţare din alte fonduri publice ulterior depunerii acestuia în
cadrul prezentului apel de proiecte.
6.

Documentele ce fac obiectul dosarului de participare la selecţie:

a) Scrisoarea de intenţie care va include detalii despre activitatea propusă, modalităţile de
abordare propuse, grupul ţintă, buget estimativ, resurse umane şi logistice necesare activităţii
propuse.
b) Fişa partenerului, după modelul prestabilit (Anexa 1), care să cuprindă date despre
operator/organizaţia privată, capacitatea operaţională, experienţa relevantă, precum şi oferta
de parteneriat şi de realizare a acţiunilor delimitate ca arie de responsabilitate a partenerului
(obiective specifice relevante faţă de scopul proiectului, activităţi, rezultate estimate, buget
estimativ, echipa de implementare ca structură funcţională şi nivel minim de expertiză pentru
fiecare poziţie/rol) - original;
c) Declaraţia pe propria răspundere, după modelul prestabilit (Anexa 2);

Partenerul de proiect din România va completa „Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în întreprindere în
dificultate".

e) Documentele constitutive (statutul/actul constitutiv) şi alte documente prin care se face
dovada eligibilităţii organizaţiei/operatorului în calitate de partener în conformitate cu cerinţele
finanţatorului - copie conform cu originalul pentru documentele în limba română sau traducere
autorizată pentru documentele care în varianta originală sunt elaborate într-o altă limbă;
f) Documente justificative care atestă experienţa relevantă a operatorului/organizaţiei private
(de exemplu activităţi, parteneriate, proiecte proprii cu finanţare publică sau privată, contracte
încheiate) aşa cum au fost ele descrise în Anexa 1 - copie conform cu originalul/traduse de un
traducător autorizat (după caz);
g) Documente justificative care atestă capacitatea operaţională şi financiară a
operatorului/organizaţiei private: număr mediu de angajaţi/voluntari, cifra de afaceri/venituri
din activităţi fără scop patrimonial, profit/pierderi, pentru ultimii 2 ani fiscali încheiați - copie
conform cu originalul/traduse de un traducător autorizat (după caz);
h) Documente ce atestă experienţa relevantă şi capacitatea operaţională a operatorului/
organizaţiei; CV-urile echipei propuse în proiect şi angajamentul persoanei şi a
operatorului/organizaţiei private de a fi membru în echipa de implementare a
proiectului;
i) Declaraţie notarizată (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de
împuternicitul desemnat în scris) (Anexa 3) - original.
7.

Termenul şi modalitatea de solicitare a eventualelor clarificări:
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Clarificările si informaţiile suplimentare vor putea fi solicitate la Consiliul Judeţean Galaţi Direcţia Programe, telefon: 0236 302 572, adresa de email: directia.programe@cjgalati.ro.
8.

Data limită de depunere a dosarului de participare la selecţie:

Entităţile private interesate să participe la selecţie vor depune dosarul de participare în plic
închis, cu menţiunea: "Pentru selecţia de parteneri entitate de tip privat pentru Proiectul
„Autospecială intervenție tip mașină medic de urgență" la Registratura Consiliului
Judeţean Galaţi din str. Eroilor, nr. 7, municipiul Galaţi, pâna la data de 15 iulie 2020.
9.

Clarificări în vederea evaluării şi selecţiei
3

3

Comisia de evaluare poate solicita în scris, după caz, clarificări operatorilor / organizaţiilor
private. Răspunsul la clarificări va fi transmis în termen de maxim 48 de ore, de la primirea
solicitării.
10.

Modalitatea şi termenul de comunicare a rezultatului selecţiei
3

3

Anunţul privind rezultatul selecţiei se face prin publicarea acestuia pe site-ul Consiliului
Judeţean Galaţi, www.cjgalati.ro, la data de 17 iulie 2020.
11.

12.

Termenul şi modalitatea de depunere a contestaţiilor
Eventualele contestaţii se pot depune până pe data de 24 iulie 2020.
Modalitatea şi termenul de comunicare a rezultatului final al selecţiei.
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Rezultatul contestaţiilor şi anunţul final de selecţie vor fi publicate pe site-ul instituţiei pe data
de 28 iulie 2020.
Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.

