
ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE SELECȚIE A PARTENERILOR 
în vederea elaborării și depunerea cererii de finanțare aferente propunerii de proiect împreună cu 

Sectorul 1 al Municipiului București în cadrul  Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei 
și creșterea incluziunii romilor" 

Apelul de proiecte nr 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” - Apel deschis de proiecte -
  Runda a 2-a 

 
În conformitate cu art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 34/ 2017 privind gestionarea 

financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic 
European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și prin respectarea legislației 
naționale aplicabile și a UE privind achizițiile publice, art. 8.15 din Regulament, Sectorul 1 al 
Municipiului București cu sediul în str. Banu Manta, nr. 9, anunță organizarea unei PROCEDURI 
DE SELECȚIE  în vederea încheierii unui ACORD DE PARTENERIAT pentru inițierea, elaborarea și 
depunerea cererii de finanțare aferente propunerii de proiect ce va fi depus în cadrul Programului 
„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul Nr. 1 „Creșterea 
Incluziunii și Abilitarea Romilor”. 

Sectorul 1 al Municipiului București, în calitate de PROMOTOR DE PROIECT va fi 
responsabil pentru coordonarea generală, managementul și implementarea proiectului în conformitate cu 
cadrul de reglementare și cu cel contractual specificat în Acordul ce urmează a fi semnat cu partenerul 
selectat. 

În vederea implementării proiectului, Sectorul 1 al Muncipiului București va respecta prevederile 
art. 14 din OUG 34/ 2014 cu privire la „aplicarea unei proceduri transparente și nediscriminatorii 
privind selecția partenerilor din sectorul privat, cu excepția parteneriatelor din cadrul Programului 
educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, unde se aplică modelul proiectelor similare din 
programele Uniunii Europene pentru educație, formare profesională și tineret.”, PROCEDURĂ DE 
SELECȚIE  CARE POATE FI CONSULTATĂ aici. 

Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creștere incluziunii romilor” este finanţat 
prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 și este implementat de Fondul Român de 
Dezvoltare Socială - FRDS (în calitate de Operator de Program - OP), Asociația Norvegiană a 
Autorităților Locale și Regionale (KS)- Partener de Program din partea Donatorilor, iar Consiliul Europei 
(CoE) este Organizație Internațională Parteneră.  

Valoare minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 
300.000 Euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 Euro! 

În PROCEDURA DE SELECȚIE se va ține cont de cele prevăzute în GHID -ul Aplicantului – 
click aici – și în APELUL DE PROIECTE Nr. 1 „Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”, Runda a 2-
a, apel lansat la data de 06 ianuarie 2021 de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).  

Obiectivul general al programului este de a contribui activ la creșterea coeziunii economice şi 
sociale la nivel naţional şi local, în România, și la întărirea relațiilor bilaterale cu statele donatoare. În 
acest sens, OP încurajează și facilitează stabilirea de parteneriate între entităţi din România şi din Statele 
Donatoare, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. 

Propunerea de proiect pentru care Sectorul 1 al Muncipiului București va elabora şi va depune 
cererea de finanțare împreună cu partenerul selectat se încadrează  în aria de program nr. 7 “Incluziunea și 
abilitarea romilor” și contribuie la realizarea rezultatului așteptat la nivel de program “incluziune 
crescută și abilitare a romilor” în România. 

PARTENERUL este eligibil dacă îndeplinește cerințele din cadrul descrierii de la subcapitolul 2.9 
din APELUL DE PROIECTE - click aici. Pentru verificarea eligibilității partenerului, se vor verifica 
documentele legale referitoare la forma de organizare juridică a partenerilor (conform pct. 13 din Anexă 
B la Ghidul aplicantului – Conținutul cadru al dosarului proiectului). 

În cadrul prezentului APEL de proiecte, parteneriatul între entități publice/ asociații de 
autorități locale și ONG-uri (inclusiv grupuri de acțiune locală, dacă respectă definiția organizațiilor 
neguvernamentale prevăzută de art. 1.6.1 (n) din Regulamentul aplicabil) din România este obligatoriu și 

https://www.primariasector1.ro/download/atasamente-articole/procedura%20selectie%20partener%20-%20program%20romi.PDF
https://www.primariasector1.ro/download/atasamente-articole/Ghidul%20Aplicantului.pdf
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reprezintă criteriu de eligibilitate care, în cazul în care nu este îndeplinit, va rezulta în excluderea 
proiectului în timpul etapei de verificare formală. 

În acord cu prevederile capitolului 2 Eligibilitate al Anexei II – Reguli operaționale, AP 10, al 
Acordului de Program, următoarele entități publice sau private sunt eligibile ca parteneri: a. din 
România: entități publice, asociații ale autorităților locale și ONG-uri, inclusiv grupuri de acțiune locală - 
GAL (dacă respectă definiția organizațiilor neguvernamentale prevăzută de art. 1.6.1 (n) din 
Regulamentul aplicabil), constituite ca persoane juridice în România. b. din Statele Donatoare (Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia): orice entitate publică sau privată, cu caracter comercial sau ne-comercial, 
precum și organizații neguvernamentale înființate ca persoane juridice in Statele Donatoare. 

Eligibilitatea partenerului (ca persoană juridică, tip de organizație, statut etc) va fi demonstrată cu 
documente juridice la momentul depunerii proiectului! 

 Daca va fi selectat, PARTENERUL se va implica activ,  va contribui efectiv la implementarea 
proiectului, împărtășind cu PROMOTORUL DE PROIECT același/ aceleasi obiectiv/ ve care trebuie 
atinse prin implementarea proiectului și va fi responsabil pentru ȋndeplinirea activităţilor şi sarcinilor care 
ii vor fi atribuite ȋn conformitate cu ACORDUL DE PARTENERIAT 

Proiectele finanțate în cadrul prezentului apel deschis vor contribui la îndeplinirea unuia sau mai 
multora dintre următoarele obiective ale apelului de proiecte:  

 Obiectivul nr 1: Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate 
pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire. 
  Obiectivul nr 2: Abilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor 
rome,  a experților și liderilor romi. În cadrul prezentului apel de proiecte, abilitarea romilor este 
considerată a fi procesul extinderii capacităților și acumulărilor acestora atât la nivel individual 
(în ce privește sănătatea, educația, locuirea etc), cât și la nivel colectiv (abilitatea de a se organiza 
și a se mobiliza pentru a acționa în comun pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă), în 
vederea participării în/ negocierii cu/ influențării și exercitării controlului asupra instituțiilor cu 
impact asupra vieții lor.  
 Obiectivul nr 3: Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor. Apelul va spijini 
proiecte ce vor promova respectarea drepturilor romilor, vor lupta împotriva atitudinilor antirome, 
stereotipurilor și hărțuirii, în același timp crescând conștientizarea cu privire la abordările 
interculturale (colectarea și promovarea de experiențe privind grupurile de romi, cultura, limba 
etc). 

Prezentul anunț are scopul de a identifica și selecta un partener eligibil care poate susține 
activitățile care contribuie la îndeplinirea Obiectivului nr 1 și respectiv la Obiectivul nr. 2, prin 
desfășurarea următoarele activități: 

 Acordare sprijin, consiliere și îndrumare pentru  obținerea documentelor de identitate; 
 Acordare sprijin, consiliere și îndrumare pentru facilitarea accesului la serviciile de 
educație; 
 Acordare sprijin, consiliere și îndrumare pentru facilitarea accesului la serviciile de 
ocupare; 
 Acordare sprijin, consiliere și îndrumare pentru facilitarea accesului la serviciile de 
sănătate; 
 Realizarea de sprijin material pentru promovarea participării grupurilor țintă la activitățile 
proiectului; 
 Organizarea și desfășurarea unor activități specifice care contribuie la abilitarea romilor 
 Realizarea unor campanii de creștere a conștientizării pe teme de abilitare adresate 
persoanelor de etnie romă; 
 Facilitare comunitară – promovarea capacității de organizare la nivel local. 

 
În sensul celor precizate, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, invită ONG-urile, inclusiv 

grupurile de acțiune locală – GAL, dacă respectă definiția organizațiilor neguvernamentale prevăzută de 



art. 1.6.1 (n) din Regulamentul aplicabil, să participe la prezenta PROCEDURA DE SELECȚIE prin 
depunerea documentelor solicitate. 

Documentele solicitate vor fi înaintate într-un plic sigilat cu mențiunea „ În atenția 
coordonatorului Compartimentului de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte, pentru 
participarea la procedura de selecție a partenerului în cadrul  apelulului de propuneri de proiecte 
“Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, la adresa Bd. Banu Manta Nr. 9, Registratura Sectorului 1 
al Municipiului București. 

Vor fi excluși din PROCEDURA DE SELECȚIE aplicanții care: 
 nu trimit documentele solicitate; 
 nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în GHID/ APEL; 
  nu se se încadrează în criteriile de calificare și selecție din Grila de evaluare 

prevăzută în PROCEDURA DE SELECȚIE; 
Informarea partenerului selectat care a întrunit toate criteriile și condițiile prevăzute în GHID-

ul aplicantului și în PROCEDURA DE SELECȚIE, se va realiza atât prin poștă cât și prin e-mail. 
Data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 30.03.2021, ora 12:00 ! 

  *** Dosarul candidatului va cuprinde: Documente legale care atestă formă de organizare juridică/ 
funcţionare a candidatului, ANEXELE 1-3 completate, datate, ștampilate și CV-urile experților 
propuși. 

Pentru orice alte informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel: 0767 683 241 sau 
la  adresa de e-mail celia.beșciu@primarias1.ro 

Descarcă formularele aici! 
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