PRIMĂRIA COMUNA ȘELIMBĂR
ANUNȚ SELECȚIE
În conformitate cu prevederile:
– O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020,
– H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
O.U.G. 40/2015;
– Ordinul nr. 714/17.07.2018 privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții
Specifice ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane
vârstnice”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, Axa Prioritară
4, Prioritatea de investiții 9.ii., Obiectiv Specifica 4.4, Reducerea numărului de
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/
medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice.
PRIMĂRIA COMUNA ȘELIMBĂR, Judetul SIBIU, unitate administrativ teritoriaă, cu
personalitate juridică, cu sediul social în COMUNA ȘELIMBĂR, str.Mihai Viteazu,
nr.234, cod postal 557260, judet Sibiu, e-mail : contact@primariaselimbar.ro,
reprezentată prin domnul GRECU MARIUS, în calitate de Primar, anunță organizarea
unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate
de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, ”Bunicii comunității – Servicii
Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea
CENTRU.
1.Informații generale
1. Obiectivul specific al programului (4.4) este: „Reducerea numărului de
persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii
sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor
specifice”.
2. Obiectivul general al proiectului va consta în acordarea de servicii integrate
de îngrijire pentru persoanele vârstnice.
3. Scopul proiectului va consta în îmbunătățirea calității vieții persoanelor
vârstnice cu domiciliul in COMUNA ȘELIMBĂR, JUDETUL SIBIU, prin
acordarea unor servicii integrate de îngrijire, în acord cu legislația în vigoare și
nevoile grupului țintă.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat
în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru

viitorul proiect, sunt specificate în documentele „Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” şi Ghidul
Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020 ”Bunicii comunității – Servicii
Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, publicate pe pagina Ministerului
Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.
2.Principalele activități ale proiectului (cu excepția celor obligatorii conform
ghidurilor) sunt:
- Identificarea si recrutarea grupului tinta
- Dezvoltarea/furnizarea de servicii/accesul la servicii integrate in
concordanta cu nevoile specifice ale persoanelor varstnice, inclusiv prin
utilizarea de solutii inovatoare in furnizarea serviciilor de baza pentru
minim 160 de persoane varstnice (activitate relevanta);
Partenerul selectat se va implica cel putin într-una din activitățile de mai sus.
Prioritate vor avea partenerii care propun idei originale de inovare sociala.
Pentru atingerea scopului proiectului, în funcție de experiența sa și pentru a
aduce plus valoare proiectului, partenerul poate propune și implementarea altor
activități.
3. Entitatile private interesate sunt invitate sa depuna dosarul de candidatura la sediul
Primăriei Comunei Șelimbăr, str.MIHAI VITEAZU NR.234, cod postal 557260, jud.
Sibiu, cu mentiunea “Pentru selectia de parteneri POCU AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4” până la
data de 05.11.2018, ora 16.00.
4. Rezultatul selectiei va fi publicat in data de 06.11.2018, ora 10, pe site-ul Primăriei
Comunei Șelimbăr, www.primariaselimbar.ro, iar partenerul selectat va fi contactat
direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.
Candidatii respinsi pot depune contestatie in termen de 3 zile lucratoare, incepand cu
data de 06.11.2018 la adresa PRIMĂRIA COMUNA ȘELIMBĂR, str.Mihai Viteazu,
nr.234, cod postal 557260, judet Sibiu sau prin e-mail : contact@primariaselimbar.ro.
Contestatiile se vor solutiona de catre Comisie in 2 zile lucratoare, de la data expirarii
termenului de depunere a contestatiilor, iar rezultatul se va publica pe site-ul Primăriei
Comunei Șelimbăr, contact@primariaselimbar.ro .

