ANUNŢ
al COMISIEI DE SELECŢIE PARTENERI PRIVAŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL
CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)

Azi, 10.05.2017, cu ocazia şedintei comisiei de selecţie a partenerilor privaţi în urma publicării
anunțului nr. 198243/25.04.2017 de prelungire a termenului de depunere a ofertelor pe site-ul
www.primariaclujnapoca.ro în vederea selectării partenerilor privaţi în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014 –2020 (POCU),OS 5.1/Sprijin pregătitor, a fost întocmit și semnat
procesul verbal al şedinţei înregistrat cu nr.221004/10.05.2017.
Procedura de selecţie a partenerilor privaţi a fost aprobată prin Hotărârea nr. 603/2016 a
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Componenţa comisiei de selecţie a partenerilor privaţi a fost stabilită prin Dispoziţia nr.
1743/2017 a Primarului municipiului Cluj-Napoca.
Activitatea de selecţie a partenerilor privaţi a avut la bază respectarea următoarelor principii:
legalitatea, transparenţa, imparţialitatea, nediscriminarea, tratamentul egal, proporţionalitatea,
eficienţa utilizării fondurilor, asumarea răspunderii, confidenţialitatea. Astfel, în vederea
respectării principiului transparenţei, Primăria municipiului Cluj-Napoca a publicat pe site-ul
propriu anunţul de selectare a partenerilor privaţi, care a prevăzut data limită de depunere a
dosarelor de candidatură şi modalitatea de depunere, obiectivul specific al programului în cadrul
căruia va fi depusă cererea de finanţare, obiectivul general şi scopul cererii de finanţare,
principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului, activităţile în care va fi implicat
partenerul/partenerii, criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare
(inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte). Procesul de evaluare a ofertanţilor,
conform modalităţii interne stabilite pentru selecţie, urma să ia în considerare verificarea
îndeplinirii criteriilor conform Ghidului Solicitantului, a documentelor depuse de ofertanţi şi a
punctării conform grilei de evaluare.
Până la termenul limită de depunere, 09.05.2017, ora 12.00, având în vedere faptul că nu a fost
înregistrată nicio ofertă din partea vreunui operator economic, deși a fost prelungit termenul de
depunere a dosarelor, s-a constatat imposibilitatea încheierii acordului de parteneriat care,
conform prevederilor din ghidul de finanțare, trebuia încheiat între autoritatea locală, un ONG și
un operator economic. Acordul de parteneriat tripartit este prevăzut ca anexă obligatorie la
cererea de finanțare pe domeniul vizat. În aceste condiţii, procedura de selecţie nu a putut fi
realizată din cauza obiectivă a inexistenţei primirii de oferte din partea vreunui operator
economic. Având în vedere situația existentă, nu s-a mai trecut nici la evaluarea singurei oferte
depuse din partea ONG-ului „FUNDAȚIA DEZVOLTAREA POPOARELOR”.
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