
 
Anexa nr. 1 

 
 
 

 
 
 

SCRISOARE DE INTENȚIE 
 
 

Pentru participarea ca partener in cadrul unui proiect finanțat din Programul 
Operațional Capital 

Uman ce urmeaza a fi depus de catre Primaria Iordacheanu 
 
 
In urma anunțului dumneavoastra privind incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitați 
de drept public sau privat, (denumirea organizației) isi exprima intenția de a participa ca 
partener. 
 
Completati in tabelul de mai jos cu “DA” in dreptul activitatilor la nivelul carora se 
intentioneaza si este eligibila implicarea entitatii, si cu “NU” in dreptul celorlalte activitati  
 
 

Activitati Implicare 
( DA/UN ) 

• Activitatea 1. Sprijin pentru cresterea accesului si 
participarii la educație prin acordarea unor pachete 
integrate ; 

 

cesul si/sau menținerea 
pe piața muncii; 

 

comunitații, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu; 
 

• Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii 
sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul 
centruluielor comunitare integrate (medico-sociale ); 

 

• Activitatea 7. Campanii de informare si constientizare/ 
actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor 
comunitatii in solutionarea problemelor cu care se 
confrunta comunitatea/Actiuni de facilitare si mediere 
pentru identificarea si consolidarea de parteneriate 

 

 
 
Precizam ca ___________________________(denumirea organizației) se incadreaza in 
categoriile de parteneri eligibili si respecta celelalte conditii de eligibilitate conform 
ghidului specific apelului, cat si orientarilor generale POCU pentru Axa prioritara 4. 
 



De asemenea organizația noastra a acumulat experiența in domeniul la care se refera 
tema proiectului, dispune de personal specializat si de resurse material pentru 
implementarea activitaților unui proiect din POCU. 
 
 
Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa acceptați ca organizația noastra sa 
devina partener in cadrul unui proiect cu tema si activitațile menționate. 
 
 
 
Numele si prenumele reprezentantului legal       Data 
……………………………………………………………………. 
Semnatura …………………………………………………. 
Stampila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 

 
 

FISA PARTENERULUI 
 
 

Denumire organizaţie  

Acronim   

Cod de înregistrare fiscală  

Număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului 

 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor 
şi Fundaţiilor 

 

Anul înfiinţării  

Date de contact 
(adresă, tel., fax, e-mail) 

 
 

Persoana de contact 
(nume, poziţia în organizaţie) 

 
 

Descrierea activităţii 
partenerului, relevantă pentru 

acest proiect 

Vă rugăm să descrieţi dacă în obiectul de activitate al 
organizaţiei se regăsește prestarea de servicii de natura 
celor care sunt necesare implementării proiectului, conform 
cu activitatea/ activităţile la care doriţi să fiţi partener 

Experienta relevantă a 
partenerului pentru domeniul 

proiectului 

Descrieţi experienţa privind implementarea unor proiecte 
relevante pentru prezenta Cerere de Proiecte. Faceţi 
referire la scurtă descriere a proiectelor, buget, an obţinere 
finanţare si/sau   
Descrieti experienţa în domeniul activitatii/activităţilor cadru 
a prezentului proiect.  

Activitatea /activităţile cadru din 
cadrul proiectului în care doriţi 

să vă implicaţi  

Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a 
organizaţiei dumneavoastră în elaborarea şi implementarea 
proiectului. 

Resurse umane Se va trece nr. total de angajaţi, din care personalul relevant 
pentru implementarea activităţilor în care  ofertantul dorește 
să se implice si pe care le-a menţionat mai sus. 

Anul 2013  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Anul 2014  

Număr mediu de angajaţi  



Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Anul 2015  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului 
financiar (conform bilanţ) 

 

Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile derulate / coordonate / administrate în ultimii 
5 ani. Pentru fiecare proiect relevant, completați câte un tabel după modelul de mai jos: 

Titlul proiectului (conform 
contractului de finanţare) 

 

ID-ul proiectului (acordat de 
instituţia finanţatoare) 

 

Beneficiar proiect  

Calitatea avută în cadrul 
proiectului (solicitant / partener) 

 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementării 
proiectului 

Implementat sau în curs de implementare 

Rezultatele parţiale sau finale 
ale proiectului 

 

Valoarea totală a proiectului  

Sursa de finanţare (bugetul de 
stat, local, surse externe 

nerambursabile, surse externe 
rambursabile, etc) 

 

Numele instituţiei finanţatoare  

Valoarea angajată (cheltuită) în 
proiect 

 

 
Notă:  
Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere de 
reprezentantul legal. 
Data,                         Reprezentant legal, 

                                                                                                                                               

 
 



         Anexa 3 
 
 

TABEL 1- CENTRALIZATOR EXPERTI 
 
 
 
 
Centralizator experti cheie. In aceasta etapa, potentialii parteneri vor depune un CV pentru fiecare 
activitate la nivelul careia doresc sa se implice : 
 
Tabel 1 

Nr.crt. Nume expert cheie Activitatea la nivelul 
careia asigura expertiza 

Total durata 
experienta 
specifica 

Descriere 
experienta 
specifica 

I II III IV V 

  Din lista orientativa Corelare cu cv Enumerati 
proiectele/pozitiile 
ale caror durate  
le-ati cumulate in 
coloana IV 

     

 
Anexate CV-uri format europass 
 



         Anexa 4 
 
 

TABEL 2- EXPERIENTA ENTITATII 
 
 
 

 
I.Se va completa pentru prezentarea experientei entitatii in implementarea proiectelor 
 

Nr. 
Crt. 

Titlul proiectului si 
forma de implicare 

(beneficiar/partener/ 
furnizor/proiect finantat 
din fonduri proprii, etc) 

 
Valoarea 

Componentei 
implementate 

Domeniul;  
Tipul Grupului tinta (in corelare 
cu Ghidul Solicitantului conditii 

specifice);  
Numar participanti sprijiniti prin 

proiect 

Relevanta 
experientei in 

context: grup tinta 
similar 

   Domeniul poate fi: Masuri 
pentru Reducerea 
ParasiriiTimpurii a Scolii; A 
doua Sansa; Consiliere si 
Orientare profesionala; 
Formare profesionala; Sprijin 
start-up-uri; Mediere; Servicii 
sociale; Campanii de informare 
sau  “Alt domeniu” 

Relevanta pentru 
activitatea…….  
Au fost implicate un 
numar de… …. .  

 (introduceti randuri 
pentru a prezenta 
toate proiectele 
relevante) 

   

     

 
 
II. Se va completa pentru prezentarea experientei entitatii in cazul desfasurarii activitatilor relevante in 
afara unor proiecte.  
 
 

Nr. 
Crt. 

Domeniul activitatii si 
locatia furnizarii 

serviciilor 

Bugetulactivitatii 
implementate 

Durata si intervalul de 
implementare a activitatii 

Nr.persoane asistate pe 
parcursul implementarii 

activitatilor 

 Domeniul poate fi: 
Masuri pentru 
Reducerea Parasirii 
Timpurii a Scolii; A 
doua Sansa; 
Consiliere si 
Orientare 
profesionala; 
Formare 
profesionala; Sprijin 
start-up-uri; Mediere; 
Servicii sociale; 
Campanii de 
informare .  
 

  Se va completa exclusiv 
pentru activitati care au 
vizat minimum 50 
persoane asistate.  

 (introduceti randuri 
pentru a prezenta 
toate activitatile 
relevante) 

   

     

 



           Anexa 5  
 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANTILOR 
 
 
 
 

 
CRITERIU CALIFICARE 

 
DA NU 

I. Conformitatea documentelor   

Au fost depuse de catre candidat ambele documente 
solicitate (Scrisoarea de intenție si Fisa partenerului) 
 

  

Documentele solicitate respecta modelul publicat pe site-
ul primariei 
 

  

Rubricile Fisei partenerului sunt integral completate 
 

  

II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii 
corespunzator activitaților proiectului  

  

Are in obiectul de activitate prestarea de servicii de 
natura celor care sunt necesare implementarii proiectului, 
conform cu temele si activitațile la care doreste sa fie 
partener 

  

Are experiența in implementare a cel puțin 1 proiect cu 
finanțare nerambursabila sau minim 6 luni in domeniul 
activitatilor proiectului     

  

Are capacitatea financiara si operaționala de realizare a 
activitaților din proiect 

  

III. Conduita candidatului 
 

  

Nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute 
in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea 
solicitantilor mentionate la punctul 4.1.1. si 
Regulilor generale privind partenerii in cadrul cererilor de 
finantare nerambursabila prin POCU mentionate la 
punctul 4.1.2. din Orientari privind accesarea finantarilor 
in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-
2020 (varianta aprilie 2016) 

  

 
 
Nota 
Candidatul se considera calificat numai in cazul in care la toate criteriile de calificare a fost bifata rubrica 
“DA” 
 










