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ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI 

ÎN CADRUL CERERII DE PROIECT POCA CP 14/2021 

” Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în 
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” 

 

 

În conformitate cu: 
 

 O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu 

modificări și completări ulterioare; 

 Ghidul Solicitantului Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru 

regiunile mai puțin dezvoltate) Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor 

sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local 

 

Asociatia Grup de Actiune Locala Municipiul Vulcan organizează procedura de selecţie a 
unor parteneri interesaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării 

şi depunerii cererii de finanţare in cadrul cererii de proiect CP14/2021 POCA. 
 
Proiectul va fi implementat având în vedere prevederile incidente ale legislaţiei privind 

condiţiile de eligibilitate: 
 Ghidul solicitantului Cererea de Proiect CP14/2021 

 Ghidul beneficiarului Programului Operaţional Capacitate Administrativă 

 Valoarea estimată  a proiectului este de 425.000,00 lei.  

 
 
 
PROFILUL PARTENERILOR, CERINTE MINIME: 
 
a) Experienţă anterioară în implementarea de proiecte finanţate din instrumente 

structurale/fonduri externe nerambursabile post-aderare; 

b) Experienţă anterioară în cadrul unor parteneriate pentru implementarea de proiecte 

finanţate din instrumente structurale/fonduri externe nerambursabile post-aderare ; 

c) Să fi desfăşurat proiecte/acţiuni în domenii de activitate în concordanţă cu activităţile 

proiectului. 

d) Partenerii care vor fi selectaţi, vor trebui să fie entităţi cu expertiză în domeniul de 

aplicabilitate al proiectului şi al activităţilor pe care le va realiza, să aibă experienţă şi  
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competenţe necesare dovedite şi care să probeze capacitatea de a implementa activităţile 

pentru care aplică. 

 

 In cazul in care sunt interesate de participarea la parteneriat, entitatile care indeplinesc 
conditiile anterior mentionate si cele specificate in Ghidul solicitantului Cererea de Proiect 
CP14/2021, Ghidul beneficiarului Programului Operaţional Capacitate Administrativă 
sunt rugate sa depuna o scrisoare de intentie pe adresa de e-mail  gal.vulcan@gmail.com 

sau la sediul GAL din Vulcan, bld. M .Viteazu nr. 31 cam 14, jud. Hunedoara. 

mailto:gal.vulcan@gmail.com

