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SELECTIA
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PUBLICIIPRIVATI
PENTRU
FONDURI STRUCTURALE
ALE CAROR

PROIECTELE

FINANTATE

DIN

Beneficiar este Asociatia Heidenroslein
pentru implementarea proiectului "Managementul participativ al siturilor Natura 2000 PricopHuta-Certeze, Tisa Superioara ~i al ariei naturale protejate Padurea
Ronisoara" care are sursa de finantare Programul Operational Infrastructura Mare prin
programul 4.1 - ,,Apel de proiecte pentru cresterea gradului de protectie ~i conservare a
biodiversitatii"

Capitolul 1. Dispozitii generale
Cadrul general
1 SCOPUL PROCEDURll

Prezenta procedura descrie activitatile desfasurate necesare actiunii de selectare a potentialilor
parteneri intr-un proiect finantat POIM,
1.1 Prezenta procedura stabileste fluxul de lucru parcurs In primirea ~i difuzarea controlata a
documentelor In cadrul Asociatiei Heidenroslein pentru actiunea de ,,selectare partener" intr-un proiect finantat
POIM
1.2 Prin prezenta procedura se urmareste asigurarea unui circuit legal, corect, eficient, operativ ~i
transparent al documentelor. Asigura sanse egale tuturor operatorilor interesati sa aplice In accesarea fondurilor
structurale finantate dinPOIM, In calitate de partener al Asociatiei Heidenroslein

2

DOMENIUL DE APLICARE

a. Procedura se aplica In cadrul activitatii de selectare a partenerilor In proiecte POIM pentru care
Asociatia Heidenroslein aplica In calitate de beneficiar.
b. Procedura este intocmita In scopul prezentarii circuitului documentelor, atat pentru cele intrate
din exterior, cat si pentru cele emise de catre Asociatia Heidenroslein In calitate de viitor
beneficiar al proiectului.
c. La aplicarea
Procedurii
participa
persoanel
responsabile
din cadrul Asociatiei
Heidenrosleinconform cu artibutiile care le revi
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sau emiterea de documente
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d.

DOCUMENTE

DE REFERINTA (REGLEMENTARI)

APLICABILE

ACTIVITATll

PROCEDURALE

3.1 in conformitate cu prevederile Art. 29 din OUG nr. 40/2015 ~i cu toate modificarile
ulterioare ~i in conformitate cu criteriile de elgibilitate din cadrul ghidului solicitantului
POIM 2014-2020
Axa Prioritara
4 Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii
aerului sl decontaminare a siturilor poluate istoric vizeaza prioritatea de investitti 6d
,,Protejarea $i refacerea biodiversitatii si a solurilor si promovarea unor servicii ecosistemice,
inclusiv prin Natura 2000 $i de infrastructurii ecologicii", urmarind, prin Obiectivul Specific
4.1 "Cresterea gradului de protectie # conservare a biodiversitatii prin miisuri de
management adecvate # refacerea ecosistemelor degradate", promovarea masurilor de
conservare a biodiversitatii in conformitate cu Cadrul de Actiuni Prioritare pentru Natura
2000, Strategia Europeana pentru Biodiversitate 2020 ~i cu Strategia Natlonala ~iPlanul de
Actiune pentru Conservarea Blodlversitatii 2014 - 2020, aprobata prin HG nr. 1081/2013, prin
Obiectivele B, C ~i F ale acesteia.,Asociatia Heidenroslein organizeaza selectla partenerilor privatl
pentru implementarea proiectului "Managementul participativ al siturilor Natura 2000 PricopHuta-Certeze, Tisa Superioara ~i al ariei naturale protejate Padurea
Ronisoara" care are sursa de finantare Programul Operational Infrastructura Mare prin
programul
4.1 - ,,Apel de proiecte pentru cresterea gradului de protectie si conservare a
biodiversitatii"
3.2 Selectia partenerilor
Solicitantului-Conditii

se va face in conformitate

generale

cu prevederile

cuprinse

in Ghidul

POIM 2014-2020 Axa Prioritara 4 Protectia mediului prin

masuri de conservare a biodiversitatli, monitorizarea calitatii aerului ~i decontaminare a
siturilor poluate istoric vizeaza prioritatea de investitii 6d ,,Protejarea

# refacerea

biodiversiuitii

si a solurilor si promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 si de
infrastructurii ecologicii", urrnarind, prin Obiectivul Specific 4.1 "Cresterea gradului de
protectie # conservare a biodiversiuuii prin masuri de management adecvate # refacerea
ecosistemelor degradate"
1·

3.3 Activitatile

ce vor face obiectul proiectului

eligibile mentionate

in Ghidul Solicitantului

dezvoltat

in parteneriatsunt

- Conditii specifice,

activitati

cat si activitatile

transversale

'

. 2'. DESCRIEREAPROCEDURll OPERAJIONAlE

4.1 Faptul ca o entitate a fost selectata ca potential partener conform acestei proceduri, nu creaza nicio
obligatie pentru Asociatia Heidenroslein in situatia in care cererea de finantare depusa nu este selectata
pentru finantare. Toate activitatiile desfasurate in timpul redactarii cererii de finantare nu fac obiectul
niciunei pretentii de natura financiara sau de orice alta natura pentru niciuna dintre parti (
Activitatea presupune:
Selectarea partenerului, In cadrul unui proiect finantat POIM , din etapa de redactare a cererii de

finantare.
Principiile genera le aplicabile acestei activitiui sunt:

•
•
•

Legalitate;
Transparenta
Impartialitate;

•
•
•
•

Profesionalism;
Operativitate;
Asigurarea egalitatii de sanse;
Confidentialitate,

Principii specifice In activitatea de implementare de proiecte:

•
•

•

Principiul Independentei - personalul din cadrul proiectului trebuie sa fie neutru ~i
independent. El trebuie sa aiba 'In vedere numai interesele institutiei;
Principiul
Obiectivitatii
- informatiile oferite trebuie sa fie corecte ~i actuale.
Implementarea trebuie sa fie adecvata ~i sa includa toate aspectele relevante pentru
finalizarea proiectului;
Principiul Respectului fata de partener - presupune ca la baza activitatii sta respectul
pentru partener, integritatea ~i suveranitatea acestuia in procesul de luare a deciziei si
dreptul Jui la autodirijare.

Rezultate

urmiirite:
Selectarea partenerilor pentru redactarea, depunerea ~i implementarea proiectelor flnantate prin
POllM

4.2 Documente utilizate:

•

Anunt cu privire la intentia Beneficiarului de a selecta partenerul si conditiile ce trebuie
sale indeplineasca; AH/AS/001/12.07.2016 /Termen de depunere 12.07.2016-4.08.2016
ora12 /postat pe site-ul www.heidcnroslein.ro
• Act administrativ de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor;
• Proces verbal de evaluare oferte;
• Adresa de acceptare a partenerului;

4.3 Confinutul 5i rolu/ documente/or
Nr.
crt.
I.

2.

I
3.

Rolul documentului

Denumire document

Instructiuni de completare

Anunt

Conditiile ce trebuie sale indeplineasca
partenerul, informatiile generale ce trebuie
transmise partenerului
Prezentarea ofertelor depuse

Intentia de selectare a partenerului

Nominalizare partener

lnforrnarea cu privire la rezultatul
selectiei

Proces verbal de evaluare
oferte
Adresa de acceptare a
partenerului

Stabilirea ofertei castigatoare

4.4. Derularea operatiunilor 5i actiunllor activitafii
Date de intrare ale procesului:

• Ghidul solicitantului - Conditii Generate;
• Ghidul solicitantului - Conditii Specifice.
Selectarea unui partener in cadrul proiectului se poate realiza numai daca indeplineste conditiile de
elegibilitate stabilite in Ghidul Solicitantului - Conditii specifice, prin incheierea unui Acord de
Parteneriat ce va fi anexat Contractului de Finantare, in masura in care proiectul va fi acceptat.
:.
•
•
•

Date de iesire ale procesului:
Anunt privind criteriile pentru selectia unui partener privat in vederea accesarii ~i derularii unui
proiect POIM
Decizia de numire a Cornisiei de evaluare;
Dosarul de inscriere care trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:

Capitolul 5. Organizarea

si selectia partenerilor

Etapa pregatitoare
5.1 Constituirea Comisiei de evaluare
5.1 Comisia de evaluare se constituie in baza prezentei metodologii, cu scopul
exclusiv de a analiza si evalua dosarele de participare primite din partea potentialilor
parteneri privati.Comisia are urmatoarea componenta:
- un preedinte al Comisiei de evaluare;
- 4 membri;

- un secretar.(fara drept de vat
5.2 Componenta nominala a Comisiei de evaluare este aprobata prin Dispozitia
presedintelui Asociatiei Heidenroslein privind constituirea comisiei de selectie a
.•.

partenerilor .

·'

5.3Atributiile Comisiei de evaluare:
• publica anuntul de selectie a partenerilor impreuna cu anexa anuntului
din care fac parte scrisoarea de intentie si fisa partenerului , pe site-ul
Asociatia Heidenroslein-

heidenroslein.ro

• asigura procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de
1·.

potentialii parteneri privati, cu respectarea normelor legale in vigoare
aplicabile domeniului si cu cele ale prezentei metodologii, dosar alcatuit
din scrisoarea de intentie pentru participarea ca partener in cadrul
proiectului POIM ce urmeaza a fi depus si fisa partenerului;

...

b) analizeaza conformitatea dosarelor individuale de participare;

• intocmeste procesul - verbal de intrunire a comisiei privind selectia
partenerilor in vederea accesarii finantarii nerambursabile in cadrul
Axei 4
• evalueaza calitativ continutul dosarelor individuale de participare
baza unei grile de evaluare in vederea selectiei partenerilor;
c) intocmeste decizia de desemnare a partenerului;

pe

d) comunica participantilor

6. Desfasurarea

rezultatele finale ale evaluarii dosarelor individuate Capitolul

propriu-zisa

a

procesului

de

selectie

a

dosarelor individuate

de participare
•lnscrierea participantilor /candidatilor;
•Evaluarea dosarelor individuale de participare;
• Comunicarea rezultatelor;
•Solutionarea contestatiilor.
Capitolul 7. inscrierea participantilor/candidatilor
inscrierea

participantilor
o

Anuntul de selectie va fi difuzat la scara nationala, prin intermediul
afisarii acestuia pe pagina oficiala de Asociatiei Heidenroslein
respectiv w w w . h e i d e n r o s I e i n . r o

o

Organizatiile agentii economici ,universitatile interesate de acest
parteneriat vor depune completate,' semnate si stampilate,

fisa

partenerului, scrisoarea de intentie din anexa anuntului si celelalte
documente care atesta ca se incadreaza in categoria de parteneri
eligibili,,

la

sediul

Asociatiei

Heidenroslein,

BaiaMare,

str

Unirii12A/95de unde vor fi preluate de catre Comisia de evaluare.
o
v :

Perioada de inscriere a dosarelor individuate de participare este cea
prevazuta

in anuntul publicat pe site-ul oficial al Asociatiei

Heidenroslein, www .heidenroslein.ro
o

Procedura de selectie va f deschisa la nivel national, adresandu-se
tuturor candidatilor, fara discriminare din punct de vedere al
nationalitatii, religiei, genului etc. iar competitia intre candidati se

...

va asigura pe baza rezultatelor obtinute in urma evaluarii i aplicarii
criteriilor de selectie.
o

Criteriile de evaluare vor fi anuntate pe

site-ul Asociatiei

Heidenroslein in documentul de solicitare parteneriate
Capitolul 8. Continutul dosarului de participare

8. l Dosarul de

Inscriere

trebuie sa contina documentele

solicitate

pr in ANUNT

acte:

inscriere
- scrisoare

de intentie pentru participarea

ca partener

in cadrul proiectului

P 0 IM

posibilul partener se incadreaza in categoriile de solicitanti/parteneri eligibili pentru Axa
Priorltara

4 Protectia mediului prin masur] de conservare a biodiversitatii,

monitorizarea calltatii aerului ~idecontaminare a siturilor poluate istoric vizeaza
prioritatea de investitii 6d ,,Protejarea si refacerea biodiversitiuii

# a solurilor

5i

promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 si de infrastructurii
ecologicii", urrnarind, prin Obiectivul Specific 4.1 "Cresterea gradului de protectie 5i
conservare a biodiversitiuii prin miisuri de management adecvate st refacerea
ecosistemelor degradate",
posibilul partener prezinta experienta in domeniul proiectului,

dispune

de personal

specializat de resurse material si financiare /proiectul fiind pe rambursarea cheltuielilor
pentru implementarea activitatilor unui proiectPOIM
- fisa partenerului, care contine urmatoarele date:
•

denumire partener;
adresa postal electronica;
cod de inregistrare fiscal;
anul infiintarii ;

t" •

•

adresa;

date de identificare reprezentant legal (nume, prenume, functie, nr. telefon, fax, document
de identitate - em is de, la data de - ;
capacitatea financiara a posibilului partener din ultimii 3 ani.
•

experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului -minim 3
am

etapa de verificare a eligibilitatii, dosarul poate fi respins daca:
Documementele se depun dupa termenul din limita de depunere, specificat in anuntul de
selectie;

8.2

In

8.2Dosarul va fi respins daca:
•
•

documentatia

de participare nu contine toate documentele

participantul a depus documentatia
intrucat nu indeplinete

necesara pentru dovedirea

eligibilitatii,

dar acesta nu este eligibil,

conditiile de eligibilitate generale si specifice.descrise

Capitolul 9. Evaluarea
Evaluarea

solicitate;

in anuntul de selectie.

dosarelor de participare

dosarelor

9.1Evaluarea eligibilitatii dosarelor primite.
a. Se evalueaza atat conformitatea continutului dosarului individual de participare,
cat si continutul calitativ al documentelor incluse.
'

b. Dosarul individual de participare va fi declarat Admis sau, Respins, dupacaz.
9.2Evaluarea dosarelor se face conform criteriilor de evaluare publicate in anuntul de selectie a
partenerilor si in anexa acestuia, de catre Comisia de evaluare.

r· •

..

Capitolul

10 Comunicarea

rezultatelor

Participantii vor fi instiintati cu privire la rezultatele evaluarii printr-o
comunicare scrisa privind desemnarea sau respingerea ca partener in proiect.
Capitolul

11. Solutionarea contestatiilor

Contestatiile privind rezultatele evaluarii pot fi depuse in term_ende 3
zile de la comunicareaacestora, lasediulAsociatiei Heienroslein de unclevor fi
preluate de catre Comisia de evaluare.

1· •

.
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ASOCIA TIA HEIDENROSLEIN
Str. Unirii 12A/95. 430272 Baia Mare
-mail: payerma@yahoo.com; tel/fax.: 0262-224166
0040743177454 /CUI 13964563
Custode pentru sit Natura 2000 . ROSCI0251/ROSPA0143 Tisa Superioara si Padurea Ronisoara
2573.cf contract nr 293/7.12.2011
ROSCI0358 Pricop-Huta-Certeze of contract322/27.02.2014
AH/ AS/001/12.01.2016

ANUNT DE SELECTIE
Parteneri pentru proiectul "Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-HutaCerteze, Tisa Superioard si al ariei naturale protejate Pddurea Ronisoara" care are sursa de
finantare Programul Operational Infrastructura Mare prin programul 4.1- ,,Apel de proiecte
pentru cresterea gradului de protectie $i conservare
biodiversitatii"

a

in conformitate c11prevederile Art. 29 din OUG nr. 40/2015 si cu toate modificarile ulterioare

ASOCIATIA HEIDENROSLEIN Str. Unirii 12A/95. 430272 Baia Mare
-mail: payerma@yahoo.com; tel/fax.: 0262-224166 0040743177454 /CUI 13964563
Custode pentru sit Natura 2000. ROSCI0251/ROSPA0143 Tisa Superioara si Padurea Ronisoara
2573 .cf contract nr 293/7.12.2011 ROSCI03 58 Pricop-Huta-Certeze cf contract322/27.02.2014
organizeaza selectia partenerilor pentru participarea la proiectul finantat din fonduri strubturale
POIM 2014-2020 Axa Prioritara 4 "Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii,
monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a srturilor poluate istoric", Obiectivul specific
4.1.Cre~terea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management
adecvate si refacerea ecosistemelor degradate.

Contextul anuntului
Asociatia Heidenroslein doreste sa depuna proiectul cu titlul ""Managementul participativ al
siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioara si al ariei naturale protejate Padurea
Ronisoara" care are sursa de finantare Programul Operaticnal Infrastructura Mare prin programul
4.1- ,,Apel de proiecte pentru cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii" in
calitate de lider departeneriat in cadrul POIM 2014-2020 Axa Prioritara 4 "Protectia mediului prin
masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor
poluate istoric'', Obiectivul specific 4.1.Cre~terea gradului de protectie ~i conservare a
biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate

Tipul 'proteetulul
Proiectul "Managementul participativ al siturilos, Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa
Superioara si al, ariei naturale protejate Piidurea Ronisoara" care are sursa de finantare
Programul Operational Infrastructura Mare prin programul 4.1- ,,Apel de proiecte pentru cresterea

gradului de protectie si conservare a biodiversitatii" va fi un proiect implementat in regiunea de
Nord-Vest a Romaniei, pe teritoriul celor doua situri.Natura 2000 si anume ROSCI0358 PricopHuta Certeze, ROSCI0251 Tisa Superioara /ROSPA0143 Tisa Superioara ~i 2573 Padurea
Ronisoara, Dat fiind obiectivul proiectului si activitatile prevazute, pentru indeplinirea acestuia,
proiectul va necesita a cooperare ce se va concretiza in invitarea in parteneriatul proiectului al unei
Universitati de profil, al unui ONG sau agent economic, cu activitati de fumizare de studii ~

Obiectivul general al proiectului: elaborarea a 2 planuri de management pentru sit Natura 2000
ROSCI0358 Pricop-Huta Certeze si ROSCI0251/ROSPA0143 Tisa Superioara ~i 2573 Padurea
Ronisoara. prin implementarea urmatoarelor activitati in care vor fi implicati partenerii in functie
de expertiza lor: .
1. Elaborarea studiilor referitoare la mediul abiotic ce influenteaza speciile si habitatele de
interes comunitar
din sit Natura 2000 ROSCI0358
Pricop-Huta ·Certeze si
ROSCI0251/ROSPA0143 Tisa Superioara si 2573 Padurea Ronisoara.
2. Elaborarea studiului socio-economic pentru fundamentarea planurilor de management din
sit Natura "2000 ROSCI0358 Pricop-Huta Certeze si ROSCI0251/ROSPA0143
Tisa
Superioara si 2573 Padurea Ronisoara
3. Elaborarea studiilor de inventariere, cartare-si evaluarea starii de conservare a speciilor
salbatice
de interes
comunitar
in vederea
determinarii
masurilor
pentru
mentinerea/imbunatatirea
starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta
comunitara, fie la nivel national, fie la nivel de sit Natura 2000 ROSCI0358 Pricop-Huta
Certeze si ROSCI0251/ROSPA0143 Tisa Superioara si 2573 Padurea Ronisoara
4. Elaborarea studiilor de evaluare
activitatilor cu potential impact antropic (presiuni si
amenintari)' ce afecteaza speciile si habitatele de importanta comunitara din siturile Natura
2000 ROSCI0358 Pricop-Huta Certeze si ROSCI0251/ROSPA0143 Tisa Superioara si
2573 Padurea Ronisoara analizate prin proiect.,
5. Elaborarea masurilor de management/conservare cu scopul mentinerii/ imbunatatirii starii
· de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din siturile Natura 2000
ROSCI0358 Pricop-Huta Certeze si ROSCI0251/ROSPA0143 Tisa Superioara si 2573
Padurea Ronisoara
6. Elaborarea .metodologiilor si protocoalelor de monitorizare a starii de conservare a
habitatelor si speciilor de importanta comunitara/nationala. din siturile Natura 2000
ROSCI0358 Pricop-Huta Certeze si ROSCI0251/ROSPA0143 Tisa Superioara si 2573
Padurea Ronisoara
7. Activitati de educatie si cresterea gradului de constientizare cu privire la conservarea si
imbunatatirea starii de conservare, cu respectarea regulilor de completare a bugetului din
siturile Natura 2000 ROSCI0358 Pricop-Huta Certeze si ROSCI0251/ROSPA0143 Tisa
Superioara ~i 2573 Padurea Ronisoara
:s. Elaborarea ..planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0358 PricopHuta Certeze si ROSCI0251/ROSPA0143 Tisa Superioara si 2573 Padurea Ronisoara
9. Aprobarea si avizarea planului de management conform procedurii SEA

a

0

Obiectul anuntului
Asociatia Heidenroslein organizeaza selectia unor societati publice si/sau private, cu personalitate
juridica, in calitate de partener in vederea depunerii cererii de finantare si daca este cazul,

~

implementarii proiectului mai sus mentionat, ln"''conformitate cu specificul proiectului si
activitatile ce urmeaza a fi indeplinite, profilul partenerului privat trebuie sa respecte urmatoarele
cerinte de maijos:
Tipul organizatiei partenere : sa se incadreze la tipul si eligibilitatea partenerului conform
ghidului de finantare POIM prin programul 4.1- .Apel de proiecte pentru cresterea gradului de
protectie si conservare a biodiversitatii"
Dosarul de participare
Dosarul de participare trebuie sa contina documentele solicitate prin Ghidul Solicitantului al
Programului Operational Infrastructura Mare prin programul 4.1- ,,Apel de proiecte pentru
cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii

' Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele acte:
1. Scrisoare de intentie I cererea de participare completata si semnata (original);
2. Un formular descriere partener
3. statutul organizatiei/ actul constitutiv/carta up}versitara prin care face dovada ca obiectul
de activitate corespunde cerintelor din anuntul de selectie (copie, semnat, stampilat si
certificat conform cu originalul);
4. situatiile financiare aferente exercitiilor financiare pentru ultimii 3 ani (2013, 2014 si 2015)
(copie, semnat, stampilat si certificat conform cu originalul);
5. documente care atesta ca participantul are experienta ceruta conform ghidului de finantare
POIM prin programul 4.1- ,,Apel de proiecte pentru cresterea gradului de protectie si
conservare a biodiversitiuii "( copie, sernnat, stampilat si certificat conform cu originalul);
6. CV-urile cf Ghidului solicitantului .in limba romana ale expertilor cheie propusi de partener
participant pentru proiect (copie, sernnat, stampilat si certificat conform cu originalul);
7. documente justificative pentru CV-urile expertilor: diplome, certificate, atestate,
adeverinte etc. care sa ateste informatiile prezentate in CV (copie, semnat, stampilat si
certificat conform cu originalul);
8. documente suport pentru demonstrarea experientei relevante
9. declaratie-pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile de excludere stipulate in
Ghidul Solicitantului in conformitate cu Art. 114 (2) din Regulamentul (CE) nr.16051/2002
privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatiile prevazute de art. 93 (1), art.
94 si art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr. 16051/2002 (original);
10. declaratie pe proprie raspundere (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal)
privind indeplinirea obligatiilor de,plata a impozitelor si taxelor locale (original); ,
11. declaratie pe proprie raspundere (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal)
. privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor ~i taxelor ~i a contributiilor de
'" asigurari sociale la bugetul consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala a Finantelor Publice) (original);
12. document·- eseu din care sa rezulte gradul de intelegere a contextului, obiectivelor si
·rezultatelor asteptate (max 5 pagini), sernnat si stampilat de aplicant (original);
13. lista de proiecte implementate cu finantare - (mentionarea titlului proiectului, nr. contract
~isursa de finantare, parteneri in cadrul proiectului, bugetul proiectului);
14. Declaratie pe propria raspundere privind capacitatea tehnica .operationala si financiara
pentru asumarea raspunderii de implementare activitati avand in vedere ca finantarea

proiectului este prin rambursare (prin prezentarea numarului de angajati pe ultimii 3 ani;
se va prezenta lista de experti cu experienta relevanta pe ultimii 3 ani etc)
Plicul care va contine documentele de mai sus, si va purta mentiunea: "Pentru selectia de
parteneri pentru proiectul "Managementul participutiv al siturilor Natura 2000 Pricop-HutaCerteze, Tisa Superioara si al ariei naturale protejate Piidurea Ronisoara" care are sursa de

finantare Programul Operational Infrastructura Mare prin programul 4.1- .Apel deproiecte pentru
cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii ".
Dosarul de participare va fi depus intr-un exemplar la Secretariatul Asociatie Heidenroslein
incepand cu data de 12.07.2016 pana la data de 4.08.2016 ora 12. Persoanele interesate pot obtine
informatii suplimentare la numarul de telefon: 02624166 intre orele 9-15, sau la adresa de
mailpayerma@yahoo.com.
Pe parcursul analizei si selectiei se vor acorda'punctaje de la 1 la 100, dupa cum urmeaza:
1. pentru activitatea relevanta in domeniul implementarii de proiecte finantate prin POS MEDIU,
AFM ,SEE de la 1la50 de puncte;
2. pentru experienta in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, altele decat cele
rnentionate la punctul 1 - de la I la 50 de puncte.
'
"

Entitatea ce va obtine eel mai mare punctaj va fi selectata Cfi partener.
Rezultatele se vor afisa pe site-ul asociatiei www.heidenroslein.ro in termen de 2 zile de la
evaluare .
Termen de contestatie 3 zile de la data afisarii rezultatelor
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ASOCIA TIA HEIDENROSLEIN
Str. Unirii 12A/95. 430272 Baia Mare
-mail: payerma@yahoo.com;
0040743177454

tel/fax.: 0262-224166

/CUI 13964563

Custode pentru sit Natura 2000 . ROSCI0251/ROSP AO 143 Tisa Superioara
ROSCT035 8 Pricop-Huta-Certeze

si Padurea Ronisoara 2573.cf contract nr 293/7.12.2011

cf contract322/27.02.2014

AH/DP/001/12.07.016

Dispozitia Presedintelui pentru constifuirea comisiei de evalu~re pentru constitirea COMISIEI
DE EVALUARE
Privind selectia partenerilor pentru implementarea proiectului "Managementul participativ al siturilor
Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioara ~i al ariei naturale protejate Padurea
Ronisoara" care are sursa de finantare Programul Operational Infrastructura Mare prin
programul 4.1 - ,,Apel de proiecte pentru cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii"
In data de 12.07.2016 Payer Maria Magdalena in calitate de presedinte si reprezentant
legal al Asociatiei Heidenroslein.Baia Mare str Unirii12A/95 a dispus constituirea comisiei de evaluare ale
dosarelor de candidatura privind selectia partenerilor pentru implementarea proiectului "Managementul
participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioara ~i al ariei naturale protejate
Padurea Ronisoara" care are sursa de finantare Programul Operational Infrastructura Mare prin
programul 4.1 - ,,Apel de proiecte pentru cresterea gradului de protectie ~i conservare a biodiversitatii
Comisia este compusa din:
Crainic Dorina -presedinte
Lakatos Marius-vicepresedinte
Cojocaru Maria -membru
Katona Payer Sebastian-membru

Pop Andrada -membru
Mares Lucian-secretar (fara drept de vot)

Luat la cunostinta

Crainic Dorina -presedinte
'Lakatos Marius-vicepresedinte
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Pop Andrada -membru
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