Procedura selecţie parteneri în cadrul
Programului Operaţional Infrastructură Mare
2014-2020, Axa Prioritară 4
1. Scopul şi domeniul de aplicare:
Agenţia de Protecţie a Mediului Alba anunţă lansarea selecţiei de parteneri în vederea
depunerii unor cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare
2014-2020, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii,
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului
Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri
de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.
Propunerile de proiect trebuie să vizeze una sau mai multe dintre următoarele situri
NATURA 2000:
ROSCI0004 Băgău
ROSCI0313 Confluenţa Mureş cu Arieş
ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade
ROSCI0430 Pajiştile de la Tiur
ROSCI0260 Valea Cepelor
ROSCI0339 Pădurea Povernii – Valea Cerniţa
ROSPA0132 Munţii Metaliferi

2. Categoriile de solicitanţi:
Conform ghidului POIM AP 4, OS 4.1. „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a
biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”,
sunt:
Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care să fie constituite în conformitate cu
prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în
conformitate cu legislaţia în vigoare în România /institute de cercetare / universităţi / muzee
- care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia
naturii, precum şi autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în
coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat cu APM /
instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate.

Principiile generale aplicabile activităţii de selecţie a partenerului / partenerilor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legalitate;
Transparenţă;
Imparţialitate;
Nediscriminare;
Tratament egal;
Proporţionalitate;
Eficientizarea fondurilor;
Asumarea răspunderii;
Confidenţialitate.

3. Condiţii generale de eligibilitate conform ghidului POIM AP 4, OS 4.1. „Creşterea
gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi
refacerea ecosistemelor degradate”:
a) Solicitantul/partenerul este o persoană juridică, entitate constituită conform legii,
înregistrată în România. Organizaţiile neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) /institute
de cercetare / universităţi / muzee au prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia naturii.
b) Solicitantul/partenerul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
1) este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor
administrativ-teritoriale, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind
procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
2) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar
sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege,
ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment,
lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale
comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
3) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi
bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
4) solicitantul/partenerul inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului a
suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva
legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex.
împotriva căreia nu se poate face recurs);
5) solicitantul/partenerul inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului a fost
subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în
organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare
ale Comunităţii Europene
6) (pentru societăţi comerciale) este o întreprindere aflată în dificultate în sensul
prevederilor art. 2 punctul 18 din Regulamentul 651/2014 al CE şi anume:
(i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de
jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi
din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii

ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul
social subscris;
(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au
răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, atunci când mai mult de jumătate din
capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza
pierderilor acumulate;
(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau
îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri
colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă
împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face
încă obiectul unui plan de restructurare;
(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
-raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi
-capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub
valoarea 1,0.
4. Capacitatea operaţională:
1) Pentru organizatiile non/guvernamentale:
• să aibă experienţă anterioară în domeniul protecţiei mediului demonstrată prin enumerarea
proiectelor relevante şi a surselor de verificare;
• organizaţiile nou înfiinţate vor proba prin CV-uri şi alte documente suport că au în
componenţă minimum 3 membrii care au participat la implementarea unor proiecte relevante
pentru POIM AP 4, OS 4.1;
2) Pentru structurile asociative:
• cel puţin unul dintre parteneri să aibă experienţă anterioară în implementarea de proiecte în
domeniul protecţiei mediului, demonstrată prin enumerarea proiectelor relevante şi a surselor
de verificare;
• toate entităţile care compun parteneriatul să demonstreze că au în componenţă minimum 3
membrii care au participat la implementarea unor proiecte relevante pentru POIM AP 4, OS
4.1)
5. Propunerea de proiect:
Solicitantul va transmite o fişa de proiect care să cuprindă informaţii succinte atât despre
beneficiar/parteneri, cât şi despre acţiunile şi rezultatele proiectului care urmează a fi propus.
Propunerea de proiect poate cuprinde una sau mai multe arii care fac obiectul prezentei
proceduri.
6. Dosarul de participare:

Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită către Agenţia de Protecţie a Mediului Alba un dosar
care să conţină o scrisoare de intenţie, însoţită de următoarele documente:
•

Fişa de proiect care să cuprindă informaţii atât despre beneficiar/parteneri, cât şi despre
acţiunile şi rezultatele proiectului care urmează a fi propus.

•

CV-urile a minimum trei persoane (membri sau angajaţi) care au participat la
implementarea unor proiecte relevante pentru POIM AP 4, OS 4.1;

•

Actul constitutiv în copie şi o declaraţie cu privire la faptul că nu se se încadrează întruna din situaţiile prevăzute la pct. 3 lit. b.

•

Alte documente care demonstrează implicarea în activităţi de conservarea a naturii în
siturile vizate de propunerea de proiect.

7. Procedura de evaluare a partenerilor
Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos:
Criterii de selecţie
1. Capacitatea operaţională

Punctaj maxim
30 puncte

1.1 1.1Resurse umane:

30 puncte

1.1.1.1.1. Minim doi experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate asumat
(dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar
experţi cu studii superioare).
2 experţi – 5puncte
3 experţi – 10puncte
4 experţi sau mai mult – 15puncte

15 puncte

1.1.2 Evaluarea calitativă a experienţei din CV
Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile
proiectului de minim 1 an) – 5 puncte
Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile
proiectului de minim 2 ani) – 10puncte
Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile
proiectului de peste 3 ani)
– 15puncte

15 puncte

2. Capacitatea profesională

30 puncte

2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanţare europeană de către
partener
1proiect – 5 puncte
2 proiecte sau mai multe – 15 puncte

15 puncte

2.2 Dovada experienţei partenerului în domeniul activităţilor proiectului
Intre 0-1 an – 3 punct
Intre 2-3 ani – 7 puncte

15 puncte

Peste 5 ani – 15 puncte

3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului
3.1 Fisa proiectului vizează:
un sit natura 2000 – 5 puncte
2 situri natura 2000 – 10 puncte
3 sau mai multe situri natura 2000 – 15 puncte
3.2 Activitatile descrise in fisa proiectului sunt clar definite si duc la
indeplinirea obictivelor proiectului:
Minim 5 puncte – maxim 15 puncte
3.3 Rezultatele proiectului sunt masurabile, cuantificabile si in
concordanta cu indicatorii specifici din Ghidul solicitantului POIM AP 4,
OS 4.1.
Minim 5 puncte – maxim 10 puncte
TOTAL

40 puncte
15 puncte

15 puncte

10 puncte

100 puncte

8. Documente utilizate:
• Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului / partenerilor şi
condiţiile ce trebuie să le îndeplinească;
• Act administrativ de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor;
• Raportul procedurii de selecţie;
• Adresa de acceptare a partenerilor;
• Anunţ cu privire la rezultatul procedurii de selecţie.

Documentele se depun la sediul APM Alba până la data de 31 iulie 2016, orele 14.00
în plic sigilat urmând a fi deschise pentru evaluare la 30 minute după expirarea termenului
limită de depunere a dosarelor menţionat anterior.
Pentru informaţii suplimentare, organizaţiile interesate se pot adresa APM Alba, tel.
0751033374.
Rezultatele preliminare se vor face publice în data de 01 august 2016, orele 12.00.
Eventualele contestaţii se depun la sediul APM Alba între orele 12.00-16.00.
Rezultatele finale ale selecţiei partenerilor se vor face publice în data de 02 august
2016, orele 12.00.

