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 personae vârstnice”, afferent
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, AxaPrioritară 4, Prioritatea de investiții
9.II., Obiectiv Specific 4.4, Reducerea numărului de personae aparţinând grupurilor
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/ socio-profesionale/ de formare
profesională adecvate nevoilor specifice.
PRIMARIA OCNA MUREȘ, Judetul ALBA, unitate administrativ teritorială, cu personalitate
juridică, cu sediul social în ORAȘUL OCNA MUREȘ, str. Nicolae Iorga, nr. 27, cod fiscal
4563228, reprezentată prin domnul SILVIU VINȚELER, in 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.
Informații generale
1. Obiectivul specific al programului (4.4) este: „Reducerea numărului de persoane
aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socioprofesionale de formare profesională adecvate nevoilor specifice”.
2. Obiectivul general al proiectului va consta în acordarea de servicii integrate de
îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.
3. Scopul proiectului va consta în îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu
domiciliul in JUDETUL ALBA, prin acordarea unor servicii integrate de îngrijire la
domiciliu, 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,
respective www.fonduri-ue.ro.

Prioritate vor avea partenerii care propun idei originale, de inovație socială.
Principalele activități ale proiectului (cu excepția celor obligatorii conform ghidurilor):
-

-

Dezvoltarea unui Centru de zi de îngrijiri socio –medicale. (centru de consiliere,
asistență și recuperare, servicii de recuperare/reabilitare/kinetoterapie,
fizioterapie, gimnastică medicală).
Serviciile de asistență comunitară, spre exemplu, realizează activități de
spălătorie, asistență medical primară, campanii de informare etc.

Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
Entitatile private interesate sunt invitate să depună dosarul de candidatură la sediul
Primariei OCNA MURES, str. Nicolae Iorga, nr. 27, cu mentiunea “Pentru selectia de
parteneri POCU AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, pana la data de 18.10.2018 ora 10.00.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate si selectate de o comisie de
evaluare numita in acest sens de catre Primarul ORASULUI OCNA MURES. Partenerul
selectat va fi contactat direct pentru stabilirea detaliilor de colaborare.
Rezultatul selectiei va fi publicat pe site-ul Primariei OCNA MURES,
www.primariaocnamures.ro.
Candidatii respinsi pot depune contestatie in termen de 3 zile lucratoare de la data
publicarii rezultatului selectiei pe site-ul Primariei. Contestatiile se vor solutiona de catre
Comisie in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a
contestatiilor.

