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ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA STABILIRII UNUI PARTENERIAT 
 

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), 
Axa 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România 

 
Primăria Orașului Tăuții Măgherăuș intenționează să stabilească un parteneriat cu o entitate 

privată cu scopul de a depune în parteneriat prin Programul Operațional Regional, Axa 13.1 - 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, proiectul cu titlul 
„PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI 
CULTURALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, JUDEȚUL 
MARAMUREȘ”. 

Parteneriatul se realizează pentru componenta CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU COPII 
ÎN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ din cadrul proiectului integrat mai sus menționat. 

 
Activitățile proiectului, respectiv a componentei sunt construirea unui centru de zi pentru 

copii, care provin din familii aflate în dificultate (familii cu situație materială precară și  / sau familii 
dezorganizate în care mamele/ tații își cresc singuri copiii). Centrul de zi asigură promovarea 
dreptului fiecărui copil de a-și păstra relațiile familiale, oferind servicii adecvate familie în situație 
de risc. Centrul asigură copiilor îngrijire, programe educative și distractive, consiliere pe timpul 
zilei.  

Centrul de zi pentru copii va oferi copiilor cu nevoi speciale diverse activități pentru 
combaterea sentimentului de izolare socială și inutilitate. Astfel, prin intermediul Centrului de zi 
pentru copii, se vor organiza următoarele activități, care corespund nevoilor lor și care sunt în 
concordanță cu vârsta lor: 

- Organizarea de diferite activități cognitive și artistice: pictură, modelare cu ajutorul 
plastelinii, etc; 

- Organizarea de activități în aer liber – jocuri, vizitarea unor locuri sau a unor instituții 
publice; 
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- Activități pentru dezvoltarea autonomiei personale: servirea mesei, curățenia, spălatul 
vaselor, toaleta. Acesta sunt inițiate în vederea dezvoltării competențelor cognitiv – 
comportamentale, motrice și sociale; 

- Organizare de diverse concursuri pe anumite tematici: pictură, ateliere de creație manuală 
etc; 

- Vizionarea de desene animate, filmulețe; 
- Servicii de consiliere psihologică și suport emoțional, pentru părinți; 
- Gimnastică de întărire a musculaturii. Aceste servicii se vor desfășura sub atenta observare 

a cadrelor specializate; 
- Oferirea unei mese calde, care să corespundă nevoilor și valorilor nutriționale. 

   
 
Bugetul proiectului pentru componenta CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU COPII ÎN 

ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ este de 1.776.555,15 lei fără TVA (2.111.583,64 lei cu TVA). 
 
Entitățile care doresc să stabilească un parteneriat cu Orașul Tăuții Măgherăuș în vederea 

depunerii cererii de finanțare pentru proiectul mai sus menționat trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 

 să fie furnizor de servicii sociale acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în 
vigoare. Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, trebuie să fie obţinută în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 
şi ale HG nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Lg 197/2012. 

 să aibă o vechime de cel puţin 3 luni de la înfiinţare, la data depunerii cererii de finanţare 
(august 2018); 

 
Documentele justificative solicitate: 

a. Documente de înființare, constituire ale entității: 
- Certificat de Înregistrare la Judecătorie (entitate ONG) 
- Extras din registrul Asociațiilor și Fundațiilor (entitate ONG) 
- Statut/Act constitutiv (entitate privată) 
- Certificat de inregistrare fiscală / CUI (entitate privată) 
- Alte documente juridice de înființare/constituire în funcție de tipul entității 

 
b. Documente financiar-contabile: 

- Rezultatul exercițiului financiar pentru ultimii 3 ani fiscali încheiați - Bilanț contabil, 
contul de profit  și pierdere, sau alte documente justificative (ex. balanță ) care pot 
proba acest rezultat 
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c. Documente privind demonstrarea acreditării ca furnizor de servicii sociale 
- Certificat de acreditare  în conformitate cu prevederile Legii 197/2012 

 
Criteriile de selecție: 

a) Dosarul de prezentare cu documentele justificative solicitate – 35 de puncte 
b) Prezentarea activităților în care partenerul se va implica și corelarea bugetului 

propriu estimat cu activitățile pe care le va derula – maxim 35 puncte 
c) Experiență similară în domeniul activităilor din proiect – maxim 30 de puncte 

 
Selecția se va face pe bază de punctaj, cu un maxim de 100 de puncte. Canditații trebuie să 
îndeplinească minim 35 de puncte pentru a fi selectați. 

 
Notă: Depunerea de oferte sau selectarea unui partener NU CREAZĂ OBLIGAȚII PENTRU ORAȘUL 
TĂUȚII MĂGHERĂUȘ decât în măsura contractării proiectului și în limitele Acordului de parteneriat. 

 
 
Dosarele se depun în perioada 20.08.2018-22.08.2018. 
Rezultatul selectării se va publica pe site-ul Primăriei Orașului Tăuții Măgherăuș până la data de 
24.08.2018 

 
Contestațiile se depun în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării rezultatului, eventualele 
contestații se soluționează în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a contestațiilor. 

 
 
Data: 14.08.2018 
 

Întocmit, 
Compartiment Implementare Proiecte și Strategii 

Inspector 
Kovacs Robert 


