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ANUNȚ selectare parteneri entități private – Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 

creșterea incluziunii romilor”,  

Apelul 2 “EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC”,  finanţat prin 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 
În conformitate cu prevederile Cap.V, art.14 din OUG nr. 34/2017 privind gestionarea 

financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul 

Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021; Normelor 
metodologice din 31 octombrie 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului 
financiar norvegian 2014-2021; Legislației naționale aplicabile și a UE privind achizițiile 
publice, art 8.15 din Regulament; Ghidului aplicantului, Apelul  nr. 2 de Propuneri de Proiecte 

“EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC”,  finanţat prin 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad  anunță 
deschiderea selecției de parteneri entități private în cadrul Apelului 2 pentru propuneri de 

proiecte “EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC” din 
cadrul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, 
finanţat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021. 

Sunt așteptate propuneri de parteneriate care să vizeze îmbunătățirea integrării 
școlare si sociale a copiilor în risc de abandon școlar identificați de DGASPC Arad și 
partenerul său DGASPC Bihor, în localitățile țintă care vor fi antrenate în proiect, prin 
intervenție în echipa multidisciplinară. 

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt: elaborarea și 
aplicarea metodologiei de monitorizare a copiilor în risc din grupul țintă, formarea cadrelor 
didactice și profesioniștilor din doemniul social pentru a lucra în echipă pentru prevenirea și 
combaterea abandonului școlar, promovarea valorilor educației incluzive și a rezultatelor 
proiectului, alte activități care se vor stabili de comun acord pe parcursul elaborării cererii de 
finanțare. 
Profilul partenerului 
Cerințele generale 
Sunt așteptate propuneri din partea ONG-urilor cu experiență relevantă în domeniile 
prevenirea și combaterea abandonului școlar și formarea permanenta a personalului din 
servicii sociale și a cadrelor didactice, care respectă urmatoarele condiții de eligibilitate: 

- este o organizație non-profit înființată în România, organizată și gestionată conform 
legislației românești privind organizațiile neguvernamentale; 

- are capacitatea de a acționa în domeniile prevenirea și combaterea abandonului școlar 
și formarea permanenta a personalului din servicii sociale și a cadrelor didactice, 
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dovedită printr-un portofoliu de proiecte, cu menționarea bugetului gestionat în fiecare 
proiect; 

- are experiență de bună colaborare în  proiecte cu alte DGASPC-uri din țară; 
- nu se află în situație de faliment/ nu sunt intrate în administrarea unei autorităţi 

judiciare sau în curs de lichidare/nu şi-au suspendat activităţile/nu sunt subiect al 
procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situaţie similară ca urmare a 
aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în 
vigoare, etc. 

În selectia partenerilor se va avea în vedere capacitatea entităților private interesate să se 
implice ca parteneri în acest proiect de a susține activitățile pentru care promotorul 
proiectului, DGASPC Arad nu dispune de resursele necesare. 
ONG-urile interesate sunt rugate să trimită, până la data de 12 martie 2019, documentele 
solicitate mai jos: 

- prin e-mail la adresa secretariat@dgaspc-arad.ro , cu mențiunea “Intenție de 
parteneriat proiect Educație incluzivă” pachetul de documente comprimat, cu 
semnatură electronică a reprezentantului legat aplicată pe documente 

- Prin poștă sau prin curier, la adresa DGASPC Arad din Arad, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 14, cpd poștal 310134, cu mențiunea pe plic “Intenție de parteneriat proiect 
Educație Incluzivă”. 

 
Documente solicitate: 

1. Scrisoare de intenție; 
2. Declarație că ONG-ul  nu se află în situație de faliment/ nu sunt intrate în administrarea 

unei autorităţi judiciare sau în curs de lichidare/nu şi-au suspendat activităţile/nu sunt 
subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situaţie similară ca 
urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările 
naţionale în vigoare, etc.; 

3. Portofoliu de proiecte în domeniile prevenirea și combaterea abandonului școlar și 
formarea permanentă a personalului din servicii sociale și a cadrelor didactice, cu 
menționarea bugetului gestionat în fiecare proiect; 

4. Copie după documentele constitutive ale organizației și după certificatul de înregistrare 
fiscală; 

5. Copii după cel puțin o autorizație ANC de furnizor de formare profesională a adulților în 
domeniul asistenței sociale/ educației. 

Relații suplimentare puteți obține la tel. 0735203401, e-mail: secretariat@dgaspc-arad.ro  
până în data de 11.03.2019 orele 12,00. 

Calendarul procedurii de selecție: 

Depunere documente 12 martie 2019, ora 12,00 

Evaluarea documentației 13 martie 2019, ora 12 

Anunț candidați admiși 13 martie 2019, ora 16 

Depunere contestații 14 martie 2019 

Soluționare contestații 15 martie 2019 

Afișare rezultat final 15 martie 2019 

 
Director general DGASPC.Arad 

Erika Stark 
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