
 

 

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI 

ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai i al României”din 
Timișoara (USAMVBT), județul Timiș, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerului 
privat - FERMIER, conform Ghid de finantare, Submasura 16.4 si Submasura 16.4.a disponibil pe 
site www.afir.info, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii 
cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, 
SUBMĂSURA 16.4 și SUBMĂSURA 16.4a SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI 
VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN LANŢUL DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ŞI POMICOL 

 

Tema proiect: Promovarea cooperarii intre actori locali in scopul 

comercializarii produselor pomicole prin intermediul pietei locale bazate 

exclusiv pe lanturi scurte 
 

 
1. Obiectivul specific al apelului de proiecte:  

 

□ Infiintarea si dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare si daca este cazul, activitati de 

promovare 

□ Infiintarea si dezvoltarea pietelor locale si daca este cazul, activitati de promovare 

□ Infiintarea si dezvoltarea pietelor locale exclusiv prin lanturi scurte si daca este cazul 

activitati de promovare 

 
 

2. Principale activități ale proiectului (orientativ):  
 
 

o plantarea pomilor; 

o ingrijirea solului, a pomilor din livada si a fructelor acestora; 

o culegerea fructelor si conditionarea lor; 

o promovarea produselor pomicole ale tuturor partenerilor din acord: 

o comercializarea lor. 

 
 

Detaliile privind activitățile cadru și acțiunile aferente acestora, care vor face obiectul 
proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc in Ghidul Solicitantului disponibil pe pagina 
www.afir.info



 

3. Valoarea proiectului 

Valoarea maximă a proiectului nu poate depăși echivalentul în lei a 250 000 euro. Detaliile 
privind Cofinanțarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului. Bugetul estimativ al 
proiectului este de aproximativ 250 000 euro (se va definitiva ulterior valoarea cererii de 
finanțare cu partenerii din proiect în funcție de activitățile vizate). 

 
4. Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul 

stabilit pentru fiecare criteriu) 
Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidații le 
vor depune la sediul USAMVBT : 

• Scrisoare de intenție (Anexa 1) 

• Fișa partenerului (Anexa 2) 

• Declarație eligibilitate (Anexa 3) 

Aceste documente se prezintă în original/copie conform cu originalul. 
Candidații vor depune la secretariatul USAMVBT, documentația solicitată, începând cu data 
publicării prezentului anunț, până la data de 21.02.2022, orele 12. 
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma 
precizata și în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătura și stampila), 
după caz. 
Pe baza documentației depuse de candidații, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat 
va verifica calificarea candidaților conform Anexei 3. 

 
Evaluarea candidaților 

Candidații declarați admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila  de 
evaluare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor declarați admiși candidații 
care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare 65 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații 
care întrunesc mai puțin de 65 de puncte. 

 
5. Depunerea documentelor 
Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate, în plic închis 
cu mențiunea: Pentru selecția de partener PNDR,  la secretariatul USAMVBT. 
 
6. Rezultatul procedurii 
Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul USAMVBT printr-un anunț (în termen 
de 1 zile lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conține 
informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informații privind candidații/ofertanții 
participanți la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar 
partenerii selectați  vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în Fișa partenerului. 
zile lucrătoare de la data expirării termenului  de depunere a contestațiilor. 
 

Anexe: 
Anexa 1 - MODEL SCRISOARE DE INTENȚIE 
Anexa 2 - MODEL FIȘĂ PARTENER* 
Anexa 3 - DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 
 

 
 



Anexa 1 
 

 
SCRISOARE DE INTENȚIE 

 
Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din PNDR ce urmează a fi depus 
de către USAMVBT 
 

 
În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de parteneriat cu entități de 
drept public sau privat, pentru depunerea unei cereri de finanțare pe ____________    din
 _____________________________(denumirea organizație) își exprimă intenția de a 
participa ca partener în cadrul proiectului cu tema: 
 
(se vor alege teme/activități din cele propuse de USAMVBT) 

Precizăm  că   (denumirea 
organizație) se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru        
 

În cadrul activității ne propunem să aducem următoarea contribuție: 
 

 
De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema 
proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea 
activităților unui proiect. 
 
 
Numele și prenumele reprezentantului legal Data  

Semnătura ........................................................... 

Ștampilă



Anexa 2 
FIȘA PARTENERULUI 
Denumire organizație  
Acronim  
Cod de înregistrare 
fiscală 

 

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

 

Persona de contact 
(nume, poziția în organizație) 

 

Tema de proiect pentru care 
se aplică 

Se va trece 
USAMVBT 

una din temele/activitățile propuse de către 

Descrierea activității 
organizație relevantă 
pentru acest proiect 

Vă rugăm să descrieți dacă în obiectul de activitate al 
organizației se regăsește prestarea de servicii de natura celor 
care sunt necesare implementării proiectului, conform cu tema și 
activitățile 
la care doriți să fiți partener 

Depunerea 
acreditărilor/autorizațiilor 

Vă rugăm să precizați pentru ce fel de servicii/activități din Ghid 
aveți acreditare/autorizare 

Activitatea/activitățile din 
cadrul proiectului în care 
doriți să vă implicația 
(conform Ghidului) 

Vă rugăm să detaliați modalitatea de implicare a dumneavoastră 
în activitățile proiectului în eventualitatea implementării unui 
proiect cu tema aleasă de ofertant 

Resurse Umane Se va trece nr. total de angajați, din care personal relevant 
pentru implementarea activităților în care ofertantul dorește să 
se implice 
și pe care le-a menționat mai sus 

Finanțări anterioare (informații și detalii privind asistența financiară nerambursabilă 
primită în ultimii ani, raportată la data depunerii cererii de finanțare din fonduri publice sau 
alte surse financiare de către parteneri. 

Pentru fiecare proiect relevant menționați: 
Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)  
ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)  
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau 
partener) 

 

Obiectivul proiectului  
Stadiul implementării proiectului Implementat sau în curs 

de implementare 
Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului  
Valoarea totală a proiectului  
Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse 

externe nerambursabile, surse externe rambursabile) 
 

Numele instituției finanțatoare  

 
 
Notă 
Rubricile vor fi integral completate. Informațiile furnizate se consideră conforme cu 

realitatea și asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal. 
 

Numele și prenumele reprezentantului legal Data  
 
Semnătura ........................................................... 



 
Ștampilă

Anexa 3 
 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE1 
 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de 
............, în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire 
solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul 
Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în 
cadrul Programului
 
, 
declar pe propria răspundere că: 

1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din 
fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii 
cererii de finanţare. În situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea 
cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire 
solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de Management  

2. <denumire solicitant>/<denumire partener>, nu se află în nici una din situaţiile de 
mai jos: 

• este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative 
teritoriale, respectiv conform Legi nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările 
şi completările ulterioare, după caz; 

• a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva 
legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

• se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 
judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea 
depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau 
se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia 
sau de reglementările naţionale; 

• reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe 
care autoritatea contractantă le poate justifica; 

• se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-
una din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor 
datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare  fiscală emis de Agenția 
Naţională de Administrare Fiscală; 

• reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 
solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, 
corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în 
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor; 

• solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere 
a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor 
se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in 
legislația naționala si comunitara in vigoare 

3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte 
prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, 
promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia 
informaţiei, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile 
fondurilor europene structurale şi de investiţii; 

4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, 



eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia 
privind achiziţiile publice 

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire 
solicitant>/<denumire partener>, . 
Declar,  de asemenea,  că  afirmaţiile din  această  declaraţie sunt  adevărate şi  că  
informaţiile incluse  în  aceasta  sunt 

corecte. 
 

Ştampila: 
 

Semnătura reprezentantului legal al 

solicitantului sau de împuternicit  

 

Data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 4 
 

 
GRILA DE EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR 

 
Criteriu de evaluare DA NU 
I. Conformitatea documentelor   
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin prezentul 
anunț de selecție 

  

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul USAMVBT   
Documentele date ca model sunt integral și corect completate   
II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător 

activităților proiectului 
  

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt 
necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește 
să fie partener 

  

Are capacitate financiară și operațională de realizare a activităților din proiect   
Are autorizație/acreditare pentru serviciile/activitățile din proiect   
III. Conduita candidatului   
Nu este subiect al unui conflict de interese   
Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale 
și nu are datorii fiscale* 

  

* cu excepția datoriilor rezultate din nerambursarea la termen a cererilor de plată/ 
rambursare depuse pentru proiectele din fonduri europene 

 
 

 Notă 
Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a 
fost bifată rubrica ”DA”



Anexa 7 

 
GRILA DE EVALUARE ȘI SELECTARE A OFERTANȚILOR 

 
Criterii de selecție Punctaj maxim 
1.Capacitate operațională și financiară 50 puncte 

1.1. Resurse Umane 30 
 Numărul de persoane cu experiență în tipul de activitate 

asumat (dovedit prin CV) propuși pentru activitățile proiectului (doar 
experți cu studii superioare). 

● 1-3 persoane 5 puncte 
● Mai mult de 3 persoane 10 puncte 

 
15 

Evaluarea calitativă a experienței din CV3 
● Nivel scăzut (experiență de până la 1 an) – 5 puncte 
● Nivel mediu (experiență cuprinsă între 1 și 3 ani) – 10 

puncte 
● Nivel înalt (experiență mai mare de 3 ani) - 15 puncte 

 
15 

1.2. Situația financiară pe ultimul an 20 
 ● Până la 50.000 euro - 5 puncte 

● Între 50.000 și 400.000 euro - 10 puncte 
● Peste 400.000 euro - 20 puncte 

 

2. Capacitate profesională 30 puncte 
2.1. Demonstrează desfășurarea de la data înființării până la data 

lansării acestui apel, de activități în domeniul economiei sociale/ 
consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri/formare 
antreprenorială/ servicii de 
ocupare/servicii sociale 

 

 ● 1 activitate - 10 puncte 
● 2 activitati - 20 puncte 

20 

2.2. Dovada experienței de cel puțin 6 luni în domeniul activităților 
proiectului 

 

 ● Între 6 luni și 1 an - 0 puncte 
● Între 1 an și 2 ani  - 5 puncte 
● Mai mult de 2 ani - 10 puncte 

 
10 

3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului 20 puncte 
3.1 Numărul activităților principale în care partenerul dorește să se 

implice 
 

20 
 ● 1 activitate - 5 puncte 

● 2 activități - 10 puncte 
● Mai mult de 2 activități - 20 puncte 

TOTAL 100 puncte 
 


