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Nr. inregistrare. 14427/0-1/ 22.03.2021 
 

ANUNT DE SELECTIE PARTENERI ÎN CADRUL PROIECTULUI „Constituirea de 
instrumente educaționale care să asigure implementarea standardelor CEDO și ale altor organisme 

ale Consiliului Europei din domeniul protecției copilului” 
 
In conformitate cu prevederile:  

 O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
362/2009 ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 
218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergentei 

 O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 Procedurii operaționale privind activitatea de selecție a partenerilor în cadrul proiectelor finanțate 
prin intermediul fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 (aprobată prin Hotararea nr 9 
/27.07.2016); 

 Ghidul Aplicantului pentru Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul. Nr. 5 – 
„Drepturile omului – implementare la nivel național”; 

 
Universitatea de Vest din Timisoara anunta intenția selectării a doi parteneri în vederea depunerii unei 
cereri de finanţare în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 
romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul. Nr. 5 – „Drepturile omului – 
implementare la nivel național”. 
 
Obiectivul tematic: Îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la 
Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei;  
Obiectivul specific: Îmbunătățirea implementării deciziilor CEDO și a recomandărilor de țară emise de 
alte organisme ale Consiliului Europei în domeniul protecției copilului. 
 
Selecţia partenerilor se realizează cu respectarea regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese 
şi a următoarelor principii: transparenţa, nediscriminarea, tratamentul egal, eficienţa utilizării 
fondurilor. 
 
Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerii pentru a fi selectati in vederea constituirii 
parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru viitoarele proiecte finantate din Programul 
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021, Apelul. Nr. 5 – „Drepturile omului – implementare la nivel național”, sunt 
cerintele specificate in Ghidul Aplicantului pentru Apelul nr. 5. 
 
Obiectivul specific al programului: (1) O mai bună implementare/ executare la nivel național a deciziilor 
formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg; (2) O mai bună implementare a 
recomandărilor de țară formulate de alte instituții și grupuri de lucru ale Consiliului Europei, în ariile de 
intervenție ale prezentului apel. 
 
Partenerii eligibili pentru selectie trebuie sa se incadreze intr-una din urmatoarele categorii: 

 Organizații neguvernamentale (ONG) active și cu experiență dovedită în domeniul 



 
 

                                                                                                                                                Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 
 

 

 

UNIVERSITATEA  DE  VEST  DIN  TIMIȘOARA  

DEPARTAMENTUL  DE  ACCESARE  Ș I   IMPLEMENTARE  PROIECTE  

Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România 
Tel: +40-(0)256-592.113 

Email: daip@e-uvt.ro 
www.daip.uvt.ro 

 

drepturilor omului  
 
Scopul cererii de finantare: Constituirea de instrumente educaționale care să asigure implementarea 
standardelor CEDO și ale altor organisme ale Consiliului Europei din domeniul protecției 
copilului. 
 
Obiectivul general al proiectului - Îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme 
ale Consiliului Europei în domeniul protecției copilului. 
 
Obiective specifice ale proiectului  

1. Introducerea unui doctorat și a unui postdoctorat cu teme specifice și finanțare distinctă din 
resursele proiectului în cadrul Școlii Doctorale de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, 
Universitatea de Vest din Timișoara pentru specialiști care își dedică activitatea unor cercetări din 
domeniul interesului superior al copilului în funcție de nevoile de cunoaștere cele mai stringente, 
folosind standardele CEDO și ale altor organisme ale Consiliului Europei; 

2. Inițierea unei serii de conferințe anuale dedicate drepturilor copilului și interesului superior al 
copilului cu participarea unor experți în domeniu, a unor magistrați și avocați, cercetători și 
militanți civici ai drepturilor copiilor; 

3. Crearea unor programe de asistență continuă pentru elevii din întregul ciclu de învățământ pe 
două subiecte sensibile, la care instituțiile publice sunt deficitare: libertatea la conștiință și religie 
a copilului și dreptul la protecție sexuală; 

4. Difuzarea cercetării și experienței privind drepturile copiilor în România în timpul și la finalul 
proiectului prin mijloace de relevanță științifică și civică – cel puțin 8 capitole de circa 45 de 
pagini în doi ani publicate într-o revistă indexată în baze de date internaționale; 

5. Înființarea unei organizații neguvernamentale „Observatorul pentru promovarea drepturilor 
copilului prin educație” ca urmare a implementării proiectului. 

 
Activitatile orientative care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile 
mentionate in Ghidul Aplicantului și anexele la acest Ghid, cat si activitatile transversale si 
complementare pentru proiect: 

A1. Selecția proactivă a candidaților la doctorand și la postdoctorand cu teme definite în raport cu 
prioritățile de cercetare ale problematicii drepturilor copilului, implicarea lor în activități de investigație 
susținute în acest domeniu și publicarea rezultatelor în reviste indexate în baze de date internaționale; 

A2. Invitarea unui expert norvegian pe domeniul interesului superior al copilului pentru a împărtăși 
participanților la proiect experiența norvegiană și două vizite a câte cinci participanți la proiect în 
Norvegia (cîte una pe an) pentru a urmări la fața locului cum sunt promovate drepturile copilului în 
această țară recunoscută pentru standardele ei înalte privind protecția copiilor; 

A3. Difuzarea cercetării din cadrul proiectului în centre universitare din România, prin organizarea la 
UVT a două conferințe naționale dedicate drepturilor copiilor, prin editarea unui capitol de publicație 
trimestrială indexată în baze de date internaționale, dedicat în totalitate drepturilor copiilor, și prin 8 
dezbateri privind rezultatele proiectului; 

A4. Inițierea și organizarea a două site-uri dedicate elevilor și profesorilor cu informații privind 
libertatea de conștiința și religie a elevilor și dreptul acestora la protecție sexuală, al căror conținut are la 
bază două ghiduri realizate împreună cu experți din domeniul drepturilor copilului; adăugarea la această 
formă de comunicare cu beneficiarii a două call centers la care experții să răspundă întrebărilor concrete 
motivate de exercițiul  libertății de conștiința și religie a elevilor și de exercițiul dreptului lor la protecție 
sexuală; 

A5. Inițierea și finalizarea demersurilor juridice pentru crearea unei organizații neguvernamentale 
„Observatorul pentru promovarea drepturilor copilului prin educație”. 
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Activitatile orientative in care vor fi implicati partenerii selectati: 
A3. Difuzarea cercetării din cadrul proiectului în centre universitare din România, prin organizarea la 

UVT a două conferințe naționale dedicate drepturilor copiilor, prin editarea unui capitol de publicație 
trimestrială indexată în baze de date internaționale, dedicat în totalitate drepturilor copiilor, și prin 8 
dezbateri privind rezultatele proiectului; 

A4. Inițierea și organizarea a două site-uri dedicate elevilor și profesorilor cu informații privind 
libertatea de conștiința și religie a elevilor și dreptul acestora la protecție sexuală, al căror conținut are la 
bază două ghiduri realizate împreună cu experți din domeniul drepturilor copilului; adăugarea la această 
formă de comunicare cu beneficiarii a două call centers la care experții să răspundă întrebărilor concrete 
motivate de exercițiul  libertății de conștiința și religie a elevilor și de exercițiul dreptului lor la protecție 
sexuală; 

A5. Inițierea și finalizarea demersurilor juridice pentru crearea unei organizații neguvernamentale 
„Observatorul pentru promovarea drepturilor copilului prin educație”. 
 
Dacă pe parcursul scrierii cererii de finanțare se va găsi oportun introducerea de activități relevante 
îndeplinirii cu succes a indicatorilor proiectului, partenerii pot participa și la implementarea acestor 
activități.  
De asemenea, dacă pe parcursul scrierii cererii de finanțare, obiectivele proiectului în termen de 
indicatori vor suferi modificări, Promotorul de proiect împreună cu partenerii selectați pot opera aceste 
modificări pentru buna implementare și scriere a proiectului. 

 
Reguli generale privind partenerii in cadrul cererii de finantare nerambursabila prin  Programul 
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021, Apelul. Nr. 5 – „Drepturile omului – implementare la nivel național”: 
 

- Organizații neguvernamentale (ONG) active și cu experiență dovedită în domeniul drepturilor 
omului.  

- Potrivit prevederilor Apelului de proiecte, parteneriatul între entități publice / asociații ale 
autorităților locale și ONG-uri din România este obligatoriu, constituind criteriu de eligibilitate a 
proiectului. PP este principalul responsabil pentru iniţierea, pregătirea şi transmiterea propunerii 
de proiect, cel care răspunde de managementul proiectului şi asigură implicarea activă a 
partenerilor în pregătirea cererii de finanţare şi în implementarea proiectului. 

- Articolul 14 din OUG nr. 34/2017 prevede ca entitățile publice din România, care acționează ca 
PP, să aplice o procedură transparentă și nediscriminatorie de selecţie a partenerului atunci când 
selectează o organizație neguvernamentală din România în calitate de partener de proiect. 
Metodologia de selecţie trebuie elaborată de PP şi aprobată de reprezentantul legal al PP. PP este 
în întregime responsabil de procesul de selecţie a partenerului și va trebui să declare în scris OP 
faptul că a respectat prevederile legale aplicabile. În faza de contractare, PP vor trebui să 
transmită următoarele documente prin care se dovedește respectarea acestei cerințe: 

o anunțul de intenţie privind selecția partenerului, conținând principalele activități ale 
proiectului; 

o condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii; 
o dovada publicării anunțului de intenție prin intermediul canalelor media cu acoperire 

naţională sau prin internet; 
o raportul de selecție/ documentul echivalent întocmit de solicitant (care demonstrează că a 

ales partenerii dintre entitățile private care au răspuns anunțului public). 
 

Criterii specifice privind partenerii in cadrul cererii de finantare nerambursabila prin Programul 
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021, Apelul. Nr. 5 – „Drepturile omului - implementare la nivel național”  

 Pentru desfășurarea proiectului, UVT va selecționa doi parteneri. Dosarele candidaților la 
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apelul de selecție a partenerilor vor fi trimise la Universitatea de Vest din Timișoara, 
Departamentul de Accesare și Implementare Proiecte, B-dul Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, 
300223, jud. Timiș. 

 Partenerii trebuie să aibă experiență specifică în domeniul juridic demonstrată fie prin (i) 
susținerea a cel puțin 3 acțiuni în justiție de interes general; fie prin (ii) editarea a cel puțin 5 
studii destinate drepturilor copilului;  

 Partenerilor li se cere să probeze că au reușit descrierea unor noi politici publice (cel puțin 
două) sau că acțiunile lor au dus la schimbarea de politici publice (cel puțin una); 

 Partenerilor li se cere să aibă o activitate de cel puțin 10 ani în susținerea directă sau indirectă 
a interesului superior al copilului ; 

 Fără ca obținerea unei recunoașteri publice să fie o condiție de eligibilitate, partenerii vor 
primi punctaj suplimentar pentru situația în care demonstrează existența unor premii acordate 
organizațiilor și/sau a unor premii acordate membrilor organizațiilor în legătură cu domeniul 
de activitate al acestora și/sau pentru indexarea în baze de date internaționale a publicațiilor 
lor, dacă este cazul (conform grilei de evaluare); 

 Partenerilor li se solicită să numească un coordonator al activității organizației în cadrul 
proiectului, neremunerat pentru această muncă, ceea ce reprezintă contribuția in kind a 
partenerului la proiect. Diferența dintre valoarea contribuției in kind până la 5% din valoarea 
finanțării primită de partener va fi acoperită financiar de către acesta.  Această contribuție a 
organizației constituie dovada posibilității de continuare a proiectului după finalizarea lui 
(asigurarea sustenabilității proiectului). Pentru acest coordonator se va anexa și CV-ul în 
format Europass, însoțit de documente justificative care probează experiența profesională și 
educațională. 

 
Activitatea de selectie va avea la baza urmatoarele principii: 
 Transparenţa; 
 Nediscriminarea 
 Tratament egal 
 Eficienta utilizarii fondurilor 
 
Criterii se selectie si grila de evaluare  
- Selectia partenerilor va fi realizata conform grilei de evaluare anexata anuntului si in baza urmatoarelor 
documente, ce vor fi depuse la sediul Universitatii de Vest din Timisoara: 

• Scrisoare de intentie ( Anexa 1) 
• Fisa partenerului ( Anexa 2 ) 
• Copii ale bilanturilor contabile pentru anii 2019, 2018, 2017 insotite de dovada depunerii la 

ANAF. 
• Statutul organizatiei/actul constitutiv prin care se face dovada ca are in obiectul de activitate 

prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementarii proiectului, conform cu 
temele si activitatile la care doreste sa fie partener. 

• Certificatul de inregistrare fiscala. 
• Alte criterii necesare a fi îndeplinite de către partener - Documente care probează experiența și 

expertiza precizate în cadrul secțiunii „Prevederi cu caracter general”, anume: 
o Documente care probează experiență specifică în domeniul juridic demonstrată fie prin 

(i) susținerea a cel puțin 3 acțiuni în justiție de interes general; fie prin (ii) editarea a cel 
puțin 5 studii destinate drepturilor copilului;  

o Documente care probează că partenerii au reușit descrierea unor noi politici publice (cel 
puțin două) sau că acțiunile lor au dus la schimbarea de politici publice (cel puțin una); 

o Documente care probează activitate de cel puțin 10 ani în susținerea directă sau indirectă 
a interesului superior al copilului ; 

o Documente care probează existența unor premii acordate organizațiilor și/sau a unor 
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premii acordate membrilor organizațiilor în legătură cu domeniul de activitate al acestora 
și/sau pentru indexarea în baze de date internaționale a publicațiilor lor, dacă este cazul 
(conform grilei de evaluare); 

o Documente care probează numirea unui coordonator al activității organizației în cadrul 
proiectului, neremunerat pentru această muncă, ceea ce reprezintă contribuția in kind a 
partenerului la proiect. Diferența dintre valoarea contribuției in kind până la 5% din 
valoarea finanțării primită de partener va fi acoperită financiar de către acesta.  Această 
contribuție a organizației constituie dovada posibilității de continuare a proiectului după 
finalizarea lui (asigurarea sustenabilității proiectului). Pentru acest coordonator se va 
anexa și CV-ul în format Europass, însoțit de documente justificative care probează 
experiența profesională și educațională.  

 
Candidaţii interesați să participe la selecție vor depune documentele menționate, completate și semnate de 
reprezentantul legal, în plic sigilat, pe care se va specifica: Selecție parteneri în cadrul parteneri SEE, 
FRDS, APELUL NR. 5 „DREPTURILE OMULUI – IMPLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL”, 
Proiect „Constituirea de instrumente educaționale care să asigure implementarea standardelor 
CEDO și ale altor organisme ale Consiliului Europei din domeniul protecției copilului” 
 
Plicul se va depune/transmite prin curier la sediul Universității de Vest din Timișoara, B-dul Vasile 
Parvan, nr. 4, cod 300223, Timișoara, jud. Timiș, România, începând cu prima zi lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunț pe site-ul instituției, Secțiunea Anunțuri, până la data de 05.04.2021 ora: 
15.00. 
 
Date de contact: 
Persoană de contact: Tărăbîc Andrei 
E-mail: daip@e-uvt.ro 
Telefon: +40256592338 
 
Termenul final de depunere a documentelor este 05.04.2021, orele 15:00. 
 
Solicitarile de clarificari se pot trimite pana la data de 30.03.2021, ora 15:00. Transmiterea raspunsurilor 
la clarificarile solicitate de aplicanti se va efectua in termen de maxim doua zile lucratoare. 
 
Propunerile de parteneriat vor fi analizate in baza grilei de evaluare si se vor selecta si aproba in ordinea 
primirii lor. Rezultatul selectiei va fi afisat pe site-ul institutiei. Partenerul/partenerii selectati vor fi 
contactati in vederea depunerii documentelor justificative necesare pentru stabilirea eligibilitatii. 
Eventualele contestatii pot fi transmise in termen de 1 zi lucratoare de la publicarea pe site a rezultatului 
selectie, pe email sau fax. 
 
Soluționarea contestațiilor: 

- Contestațiile se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. 
- Rezultatele definitive după analiza contestațiilor vor fi publicate pe site-ul universității în termen 

de maxim 1 zi lucrătoare de la data soluționării acestora. 
Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio 
obligaţie pentru Universitatea de Vest din Timișoara, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a 
fost selectată pentru finanţare.  
Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de 
natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi. 
După finalizarea selecţiei de parteneri, partenerii selectați vor avea obligaţia de a numi câte o persoană 
pentru a oferi informaţii în legătură cu parteneriatul şi completarea câmpurilor aferente partenerului din  



Universitatea de Vest 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMl$OARA 

DEPARTAMENTUL DE ACCESARE �I IMPLEMENTARE PROIECTE 

cadrul aplicatiei pentru depunerea propunerilor de proiecte SEE FROS. 

CI d a en aru proce um e se ect1e: 
Activitate Perioada de desfii�urare 

Publicarea anuntului de selectie a pa1tenerilor 22.03.2021 
Depunerea dosarelor de candidatura 23.03.2021 - 05.04.2021, ora 15.00 

Solicitari de clarificari 23.03.2021-30.03.2021, ora 15.00 
Evaluarea dosarelor 05.04.2021 

Anunt candidati admisi 05.04.2021, Ora 17.00 
Depunere contestatii 06.04.2021, ora 17.00 

Solutionare contestatii 07.04.2021 
Publicare rezultat final orivind partenerul selectat 07.04.2021 
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