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ANUNȚ 

privind lansarea procedurii de selecție a partenerilor din sectorul privat în cadrul unui 
proiect care urmează a fi depus de către  Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați în cadrul Apelului nr. 5 „DREPTURILE OMULUI – IMPLEMENTARE LA 
NIVEL NAȚIONAL” lansat de  Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în  Programul 
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin 

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în conformitate cu 
atribuțiile sale specifice din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și violenței 
de gen, anunță lansarea procedurii de selecție a partenerilor din sectorul privat în cadrul unui 
proiect care urmează a fi depus de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați în cadrul Apelului nr. 5 „DREPTURILE OMULUI – IMPLEMENTARE LA NIVEL 
NAȚIONAL” lansat Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în Programul “Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021 

La nivelul anului 2020, conform Fișei de țară elaborate de către Departamentului de 
executare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, România făcea obiectul 
supervizării Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pe următoarele aspecte principale, 
relevante pentru elaborarea  fișei de proiect: 

- lipsa unor măsuri de protecție împotriva relelor tratamente: eșecul în a dezvolta o practică 

judiciară consistentă prin care să li se ofere protecție victimelor violului și abuzului sexual, 

inclusiv împotriva minorilor; 

- durata extinsă a procedurilor judiciare; 

- lipsa unor măsuri de protecție împotriva violenței domestice: eșecul autorităților române 

în a aborda problema violenței domestice și în a implementa un cadru legislativ care să le 

garanteze victimelor protecție. 

- protecția vieții private. 

În conformitate cu prevederile Acordului pentru implementarea programului „Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei și creștere incluziunii romilor”, viitorul proiect trebuie să genereze 
schimbări sistemice în Aria de intervenție - 2.2.5. Dreptul la protecție împotriva abuzului și 
violenței de gen și să contribuie la combaterea în mod direct a practicilor inacceptabile. 

Această arie vizează o categorie specială de drepturi ale omului, care face obiectul 
Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor 
și a violenței domestice (Convenția de Istanbul), document semnat și ratificat de către 
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România. Odată cu intrarea în vigoare a acestei Convenții, România și-a asumat și 
armonizarea legislației interne prin transpunerea prevederilor Convenției, iar demersurile 
țării noastre intră sub incidența  mecanismului de monitorizare a implementării ei - Grupul 
de experți în intervenția contra violenței împotriva violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice (GREVIO), care are atribuții în monitorizarea acestei Convenții.  Până în prezent, 
România a depus primul raport de țară, la data de 6 februarie 2020, urmând ca acesta să intre 
în procesul de analiză după efectuarea vizitei în teren.  

Obiectivul general al proiectului este acela de a îmbunătăți implementarea/executarea 
deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a altor 
recomandări de țară emise de alte organisme/ instituții ale Consiliului Europei în domeniul 
abuzului, violenței domestice  și violenței de gen. 

Proiectul își propune să aibă impact la nivel național și să genereze măsuri inovatoare  
replicabile la nivel național, prin care să fie inițiate modificări fundamentale în scopul 
asigurării aplicării și implementării efective a standardelor Consiliului Europei privind 
drepturile omului. Modelele care vor fi pilotate la nivel local, vor avea în vedere încheierea 
unor acorduri de parteneriat (cu cel puțin o structură similar) care validează măsura/modelul 
și se angajează să o implementeze în continuare. 

Măsurile și acțiunile propuse în cadrul  proiectului vor avea în vedere următoarele obiective 
specifice: 

OS1 Asigurarea unei mai bune implementări/executări la nivel național a deciziilor formulate 
de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg în domeniul abuzului, violenței 
domestice și violenței de gen; 

OS2 Asigurarea unei mai bune implementări a recomandărilor de țară formulate de alte 
instituții și grupuri de lucru ale Consiliului Europei, în domeniul abuzului, violenței domestice  
și violenței de gen; 

Obiectivele specifce menționate anterior vizează următoarele activități:   

A1 Crearea, dezvoltarea și promovarea la nivel regional/ multi-regional/ național a unor  
mecanisme de protecție a drepturilor persoanelor vulnerabile – victime ale discriminării pe 
criteriul de sex și ale violenței domestice sau violenței de gen; 

A2  Inițierea și promovarea unui program de instruire/formare profesională inițială și continuă 
a judecătorilor, avocaților, procurorilor și polițiștilor în ceea ce privește implementarea 
documentelor internaționale cu privire la drepturile omului ratificate de către  România( 
CEDO, CEDAW, Convenția de la Istanbul, Convenția de la Lanzarote) și evitarea viciilor de 
procedură care au determinat pronunțarea de către CEDO a unor Hotărâri prin care România 
a fost condamnată la plata unor sume cu titlu de despăgubire; 

A3 Realizarea unei campanii naționale de informare-educare a opiniei publice  și a 
profesioniștilor din domeniul judiciar și din domeniul prevenirii și combaterii violenței 
domestice și a violențeii de gen cu privire la respectarea drepturilor victimelor, evitarea 
revictimizării și nediscriminare;  

A4 Realizarea unei platforme online ca punct resursă de informare a opiniei publice, cu 
segment dedicat profesionștilor din domeniu: judecători, procurori,avocați, polițiști. 
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A5 Organizarea  Caravanei  juridice VioGen,  la nivel național  în scopul creșterii capacității 
instituțiilor naționale de a  transpune în practică recomandările rezultate din  hotărârile CEDO 
și alte recomandări de țară specifice; Promovarea dialogului și parteneriatului între 
instituțiile publice și societatea civilă pe subiectul respectării drepturilor femeii și 
promovarea bunelor practice.  

A6 Realizarea unor activități de advocacy care să permită crearea unor mecanisme eficiente 
de comunicare între diferiți actori instituționali cu responsabilități în procesul de 
implementare a deciziilor și recomandărilor de țară pe tema  abuzului, violenței domestice  
și violenței de gen; 

A7 Elaborarea unui Studiu privind jurispridența CEDO relevantă pentru profesioniștii din 
domeniul judiciar pe teme cum sunt:  discriminarea pe criteriul de sex, violența domestică, 
violenței de gen. 

A8 Creșterea cooperării între România și Statele Donatoare în domeniul promovării drepturilor 
omului și a bunelor practici în vederea îmbunătățirii implementării Convenției Europene a 
Drepturilor Omului și a altor documente internaționale relevante, prin intermediul Synergy 
EEA and Norway Grants Network against gender-based domestic violence (ANES are calitatea 
de membru al acestei rețele de aprox. 3 ani, din aceasta făcând parte  toate statele care 
implementeaza proiecte cu fonduri EEA and Norway Grants. Rețeaua este axată pe schimburi 
de bune practici între acestea, în domeniul violenței domestice). 

 

I. Cerințele de selecție 

A. Cerințe minime de selecție: 

1 Organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul drepturilor 
omului, egalității de șanse între femei și bărbați,  prevenirii și combaterii violenței împotriva 
femeilor și violenței domestice, asistenței și protecției victimelor violenței împotriva femeilor 
și violenței domestice; 

2 Experiență specifică de minimum 5 ani în  domeniul drepturilor omului, egalității de gen, 
violenței împotriva femeilor și violenței domestice, asistenței și protecției victimelor sau 
asistenței și protecției victimelor violenței împotriva femeilor și violenței domestice; 

B. Cerințe specifice de selecție:  

1 Inițierea unor acțiuni/participarea la acțiuni privind respectarea și promovarea 
drepturilor omului, în special a drepturilor femeilor, drepturilor victimelor violenței 
domestice și violenței împotriva femeilor (scrisori deschise, marșuri, proteste, apeluri 
publice, declarații, comunicate, alte activități de advocacy) - cel puțin 5  acțiuni de acest tip 
în ultimii 5 ani( 2016-2020). 

2  Implicarea în derularea unor proiecte/acțiuni care au/au avut ca obiectiv respectarea și 
promovarea drepturilor omului, în special a drepturilor femeilor, drepturilor victimelor 
violenței domestice și violenței împotriva femeilor - cel puțin 3 proiecte derulate în ultimii 5 
ani( în calitate de inițator/beneficiar/partener) în domeniul drepturilor omului, egalității de 
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gen, violenței împotriva femeilor și violenței domestice, asistenței și protecției victimelor, 
educării și consilierii agresorilor  

 

3 Participarea la elaborarea actelor normative  privind armonizarea prevederile Convenției 
de la Istanbul și a altor acte normative/politici publice  - cel puțin 5 acte normative/politici 
publice în  domeniul drepturilor omului, egalității de gen, violenței împotriva femeilor și 
violenței domestice, asistenței și protecției victimelor,  educării și consilierii agresorilor 

4 Scrisoare de intenție (max.1 pagină), care va include motivația și considerentele 
personale pentru solicitarea candidaturii. 

5  Elaborarea de studii, analize, cercetări, ghiduri – cel putin 3 asemenea documente in 
ultimii 4 ani (2017-2020) 

C. Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente: 

•  Statutul/Actul Constitutiv 

• Documente justificative, după caz: orice documente care pot susține afirmațiile 
ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor specifice de selecție prezentate în Fișa 
partenerului (Anexa 3) și asumate de către reprezentantul legal, cu indicarea surselor  din 
care pot fi confirmate informațiile. 

• Declarație pe propria răspundere – Anexa 1  

• Scrisoare de intenție- Anexa 2 

• Fișa partenerului – Anexa 3  

• Acord privind utilizarea datelor personale - Anexa 4  

• Declarație de disponibilitate - Anexa 5 

Se vor utiliza Anexe 1-5 la prezentul Anunț pentru transmiterea și completarea   informațiilor 
solicitate.  

D. Depunerea dosarelor de candidatură 

Dosarele de candidatură se depun în termen de 7 de zile calendaristice de la lansarea 
anunțului de selecție. Având în vedere contextul generat de pandemia COVID -19, candidații 
vor transmite documentele solicitate scanate, în format electronic, indicând în mesajul de 
înaintare mențiunea: “Pentru Procedura de selecție a partenerilor din sectorul privat pentru  
elaborarea unei propuneri de proiect în cadrul Apelului nr. 5 „DREPTURILE OMULUI – 
IMPLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL” lansat Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în  
Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat 
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. 

E. Inadmisibilitatea candidaturii. 

Depășirea termenului stabilit pentru depunerea documentelor, precum și nedepunerea 
tuturor documentelor solicitate conform listei referitoare la conținutul Dosarului de 
candidatură atrag inadmisibilitatea candidaturii. 
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Vor fi avute în vedere numai candidaturile care îndeplinesc cerințele minime. Comisia de 
selecție și evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților și alte 
documente care atestă îndeplinirea cerințelor minime de calificare. 

 

II. Selecție și evaluare  

A. Criteriul de selecție: Selecția partenerilor din sectorul privat pentru  elaborarea unei 
propuneri de proiect în cadrul Apelului nr. 5 „DREPTURILE OMULUI – IMPLEMENTARE LA NIVEL 
NAȚIONAL” lansat Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în Programul “Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021 se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a 
punctajelor totale acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare pentru fiecare 
candidat. Pentru implementarea proiectului ANES are în vedere selectarea unui număr de 4 
parteneri – organizații neguvernamentale. 

B. Acordarea Punctajului: 

Selecția candidaților se va realiza prin intermediul a două etape de evaluare:evaluarea  
cerințelor minime și evaluarea cerințelor specifice. 

Departajarea candidaturilor se va face pe baza unui sistem de puncte care vor fi acordate 
conform descrierii prezentate mai jos, ținând cont de documentele doveditoare depuse de 
către aceștia.  

Punctajul primit de către fiecare candidatură va fi structurat după cum urmează:  

a) în funcție de factorii de evaluare aferenți cerințelor minime( pondere 15%)  

b) în funcție de factorii de evaluare aferenți cerințelor specifice (pondere de 85%). 

a) Punctajul pentru cerințele minime va fi evaluat după cum urmează: 

1. Organizație neguvernamentală care își desfășoară activitatea în domeniul drepturilor 
omului, egalității de șanse între femei și bărbați,  prevenirii și combaterii violenței împotriva 
femeilor și violenței domestice, asistenței și protecției victimelor violenței împotriva femeilor 
și violenței domestice (conform statutu/act constitutuiv) – 5 puncte 

2. Experiență specifică de minimum 5 ani în  domeniul drepturilor omului, egalității de gen, 
violenței împotriva femeilor și violenței domestice, asistenței și protecției victimelor sau 
asistenței și protecției victimelor violenței împotriva femeilor și violenței domestice – 10 
puncte 

b) Punctajul pentru cerințele specifice va fi evaluat după cum urmează: 

1. Inițierea unor acțiuni/participarea la acțiuni privind respectarea și promovarea 
drepturilor omului, în special a drepturilor femeilor, drepturilor victimelor violenței 
domestice și violenței împotriva femeilor (scrisori deschise, marșuri, proteste, apeluri 
publice, declarații, comunicate, alte activități de advocacy) - cel puțin 5 acțiuni de acest tip 
în ultimii 5 ani (2016-2020) (conform Fisa partenerului) – 25 puncte  
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2. Implicarea în derularea unor proiecte/acțiuni care au/au avut ca obiectiv respectarea și 
promovarea drepturilor omului, în special a drepturilor femeilor, drepturilor victimelor 
violenței domestice și violenței împotriva femeilor - cel puțin 3 proiecte derulate în ultimii 5 
ani( în calitate de inițator/beneficiar/partener) în domeniul drepturilor omului, egalității de 
gen, violenței împotriva femeilor și violenței domestice, asistenței și protecției victimelor, 
educării și consilierii agresorilor(conform Fisa partenerului) - 20 puncte  

3.  (conform Fisa partenerului) -20 puncte  

4. Participarea la elaborarea actelor normative  privind armonizarea prevederile Convenției 
de la Istanbul și a altor acte normative/politici publice  - cel puțin 5 acte normative/politici 
publice în  domeniul drepturilor omului, egalității de gen, violenței împotriva femeilor și 
violenței domestice, asistenței și protecției victimelor,  educării și consilierii agresorilor 
)(conform Fisa partenerului) – 15 puncte  

5. Scrisoare de intenție (max.1 pagină), care va include motivația și considerentele 
personale pentru solicitarea candidaturii )(conform Fisa partenerului) -10 puncte  

6. Elaborarea de studii, analize, cercetări, ghiduri – cel putin 3 asemenea documente in 
ultimii 4 ani (2017-2020) (conform Fisa partenerului) - 15 puncte  

 

III. Selecția candidaturilor  

Selecția candidaturilor se va realiza de către o Comisie de selecție și evaluare evaluare 
constituită din 3 membrii și 1 secretar,  care vor fi desemnați prin Decizie a Secretarului de 
stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în conformitate 
cu cerințele minime și cu cele specifice, așa cum sunt prevăzute în cuprinsul acestei 
metodologii. Departajarea candidaturilor se va face pe baza unui sistem descrescător de 
puncte, conform punctajelor acordate de către membrii comisiei pentru cele două etape de 
evaluare  ținând cont de documentele doveditoare depuse de către candidați. Comisia de 
evaluare și selecție își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaturilor, și 
alte documente care atestă îndeplinirea cerințelor minime de calificare. În situatia în care 
vor fi doi sau mai mulți candidați care vor obtine acelasi punctaj, se va selecta acela ce a 
obtinut punctaj maxim la cele mai multe criterii. 

 

IV. Contestații 

După afişarea listei cu rezultatele selecției, candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut la 
procedura de selecție pot face contestaţie cu privire la aceasta, în termen de 24 de ore  de 
la data afişării rezultatelor, iar aceasta va fi transmisă electronic instituției publice 
organizatoare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.   

Contestația va fi soluționată în termen de 24 de ore de la momentul depunerii de către 
Comisie de soluționare a contestațiilor constituită din 3 membrii și un secretar, care vor fi 
prin Decizie a Secretarului de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați. În vederea soluționării contestațiilor membrii comisiei vor proceda  la 
analizarea  documentelor depuse doar de către candidatul contestatar, în raport de punctajul 
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prevăzut în prezenta procedură pentru cerințele minime și de cele specifice. Comunicarea 
rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei publice 
organizatoare și prin postare pe site-ul instituției, imediat după soluţionarea contestaţiilor. 
În situatia în care vor fi doi sau mai mulți candidați care vor obtine acelasi punctaj, se va 
selecta acela care a obtinut punctaj maxim la cele mai multe criterii. 

În vederea participării la procedura de selecție, organizațiile interesate pot transmite 
dosarele de candidatură până cel târziu la data de 19.03.2021, ora 16.00 prin e-mail la 
adresa: cristina.dusca@anes.gov.ro. Persoana de contact este doamna Cristina Dușcă, tel. 
0754043089.   

Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentul anunț de selecție. 

Anexe:  

• Declarație pe propria răspundere – Anexa 1  

• Scrisoare de intenție - Anexa 2 

• Fișa partenerului – Anexa 3  

• Acord privind utilizarea datelor personale - Anexa 4  

• Declarație de disponibilitate - Anexa 5 
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Anexa 1 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

Subsemnatul/a ……………………………..….……, CNP …………………………........ domiciliat/ă în 
……………….str ……………………….nr ……ap ……. tel. Fix ……………… tel. Mobil …………. e-mail 
…………………….…, în calitate de reprezentant legal al …………………………..……… ( denumire ONG) 
participant la procedura de selecție a partenerilor din sectorul privat pentru  depunerea unei 
propuneri de proiect în cadrul Apelului nr. 5 „DREPTURILE OMULUI – IMPLEMENTARE LA NIVEL 
NAȚIONAL” lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în  Programul “Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021, 

 

Cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Noul Cod Penal  cu privire la falsul în declaraţii, 
declar pe proprie răspundere că informațiile pe care le-am prezentat sunt reale, corecte  și 
corespund  întocmai activității desfășurate de către organizația pe care o reprezint.  

 

 

 

 

Data …………..                                                                                Semnătura 
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Anexa 2 

 

SCRISOARE DE INTENȚIE 

pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect care urmează a fi depus de către  Agenția 
Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în cadrul Apelului nr. 5 „DREPTURILE 
OMULUI – IMPLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL” lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) 
în  Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021  

În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu organizații 
neguvernamentale, pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. 5 
„DREPTURILE OMULUI – IMPLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL” lansat Fondul Român de Dezvoltare 
Socială (FRDS) în  Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 
.....................................(denumire ONG) îsi exprimă intenția de a participa ca partener în 
cadrul proiectului cu titlul „VioGen RoJust”,  la activitățile : 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

Precizăm că ............................... (denumirea organizației), se încadrează în categoriile de 
parteneri eligibili, conform ghidului aplicantului al apelului de proiecte. 

În cadrul acestei activități ne propunem să aducem următoarea contribuție: 

- ............................................................. 

- ............................................................. 

De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă proiectul, 
dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităților 
proiectului. 

Declar pe propria răspundere că: 

a) Nu suntem subiect al unui conflict de interese; 

b) Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor la 
bugetul de stat si nu avem datorii fiscale. 

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația noastră să devină partener 
în cadrul proiectului pe care instituția dumneavoastră dorește să îl depună. 

Numele și prenumele reprezentantului legal 

Semnătură 

Ștampilă           data 
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Anexa 3 

 

FIȘA PARTENERULUI 

 

Denumire organizație  

Acronim, dacă e cazul  

Cod de înregistrare fiscală  

Nr. de înregistrare la 
Registrul Comerțului 

 

Nr de la Registrul 
Asociaților și Fundaților 

 

Anul înființării  

Cifra de afaceri (pe ultimii 
trei ani) 

 

Date de contact (adresă, 
telefon, fax, email) 

 

Persoană de contact 
(nume, poziție în 
organizație) 

 

Descrierea activității 
organizației relevantă 
pentru acest proiect 

Vă rugăm să descrieți dacă în obiectul de 

activitate al organizației se regăsesc 

activități de natura celor care sunt 

necesare implementării proiectului, 

conform  temei proiectului și activităților 

la care doriți sa fiți parteneri  

Activitatea/ activitățile 
din cadrul proiectului în 
care doriți să vă implicați 
(conform ghidului) 

Vă rugăm să detaliați modalitatea 

dumneavoastră de implicare în activitățile 

proiectului 

Resurse umane Se va trece numărul total de angajați, din 

care personalul relevant pentru 

implementarea activităților în care 

partenerul dorește să se implice și pe care 

le-a menționat mai sus 

Inițierea unor acțiuni/participarea 
la acțiuni privind respectarea și 
promovarea drepturilor omului, în 

Vă rugăm să detaliați 
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special a drepturilor femeilor, 
drepturilor victimelor violenței 
domestice și violenței împotriva 
femeilor (scrisori deschise, marșuri, 
proteste, apeluri publice, 
declarații, comunicate, alte 
activități de advocacy) - cel puțin 5  
acțiuni de acest tip în ultimii 5 ani- 
2016-2020 

Implicarea în derularea unor 
proiecte/acțiuni care au/au avut ca 
obiectiv respectarea și promovarea 
drepturilor omului, în special a 
drepturilor femeilor, drepturilor 
victimelor violenței domestice și 
violenței împotriva femeilor - cel 
puțin 3 proiecte derulate în ultimii 5 
ani( în calitate de 
inițator/beneficiar/partener) în 
domeniul drepturilor omului, 
egalității de gen, violenței împotriva 
femeilor și violenței domestice, 
asistenței și protecției victimelor, 
educării și consilierii agresorilor 

Vă rugăm să detaliați 

Participarea la elaborarea actelor 
normative  privind armonizarea 
prevederile Convenției de la 
Istanbul și a altor acte 
normative/politici publice  - cel 
puțin 5 acte normative/politici 
publice în  domeniul drepturilor 
omului, egalității de gen, violenței 
împotriva femeilor și violenței 
domestice, asistenței și protecției 
victimelor,  educării și consilierii 
agresorilor) 

Vă rugăm să detaliați 

Elaborarea de studii, analize, 
cercetări, ghiduri – cel putin 3 
asemenea documente in ultimii 4 ani 
(2017-2020) 

Vă rugăm să detaliați 
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Finanțări anterioare ( informații și detalii privind asistența financiară nerambursabilă primită 
în ultimii ani, raportată la data depunerii cererii de finanțare din fonduri publice sau alte 
surse financiare de către partener). 

Pentru fiecare proiect relevant, menționați: 

Titlul proiectului (conform 

contractului de finanțare) 
 

ID-ul sau nr. proiectului 
(acordat de instituția 

financiară) 

 

Calitatea avută în cadrul 
proiectului (solicitant sau 

partener) 

 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementării 
proiectului 

 

Rezultatele parțiale sau finale 
ale proiectului 

 

Valoarea totală a proiectului  

Sursa de finanțare (buget de 

stat, local, surse externe 

nerambursabile, surse 

externe rambursabile) 

 

Numele instituției 
finanțatoare 

 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal 

 

Semnătură 

 

Ștampilă           data: 
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Anexa 4 

 

 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 

Subsemnatul/a…………………………..……………, având calitatea de reprezentant legal al.. …..( 

denumire ONG) în calitate de participant la procedura de selecție a partenerilor din sectorul 

privat pentru  depunerea unei propuneri de proiect în cadrul Apelului nr. 5 „DREPTURILE 

OMULUI – IMPLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL” lansat Fondul Român de Dezvoltare Socială 

(FRDS) în  Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, declar că sunt de acord ca datele mele 

personale să fie utilizate, în scopul  realizării prezentei selecții. 

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine 

avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am 

furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor 

conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, 

corecte şi complete.  

 

 

 

     Data ………………..                                                                                   Semnătura 
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 Anexa 5 

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

 

Subsemnatul ……………………………............………………. având calitatea de reprezentant legal al 
…....………………...(denumire ONG) în calitate de participant la procedura de selecție a 
partenerilor din sectorul privat pentru  depunerea unei propuneri de proiect în cadrul Apelului 
nr. 5 „DREPTURILE OMULUI – IMPLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL” lansat Fondul Român de 
Dezvoltare Socială (FRDS) în  Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, declar că în 
eventualitatea  câștigării selecției, îmi exprim disponibilitatea  privind asigurarea 
capacității financiare, tehnice și a personalului calificat necesar pentru derularea proiectului 
propus in parteneriat.   

De asemenea, declar că înțeleg să - mi asum responsabilitatea privind alocarea unui timp 
suficient pentru participarea la întâlnirile echipei de management al proiectului și la alte 
activități specifice, precum și pentru participarea la pregătirea rapoartelor și a altor 
documente aferente proiectului.   

 

 

Nume  

Semnătură  

Dată  

 

 

 

 

 

 

 

 


