
Apel Parteneri 

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova , anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a 

partenerilor pentru încheierea de Protocol de colaborare, în vederea elaborării şi desfăşurării cu succes 

a proiectului  ”Să descoperim vestigiile culturale româneşti!” Ediţia a II-a 2021, care va avea loc în 

Ploieşti, Bucureşti, Câmpina, Posada, Sinaia, Buşteni, Târgşorul Vechi, Snagov, Călugăreni, Comana, 

Târgovişte, Ştefăneşti, Argeş, Leordeni, Războieni, Curtea de Argeş   în perioada  iunie –  septembrie  

2021. 

Grupul țintă al proiectului:  15 participanţi. 

 

Scopul proiectului :  Descoperirea de către tineri a valorilor culturale româneşti incluse în patrimoniul 

naţional. 

Obiectivele proiectului:  Dezvoltarea în rândul tinerilor a spiritului de cunoaştere a patrimoniului cultural 

local şi zonal. Dezvoltarea spiritului civic şi de cunoaştere a valorilor culturale naţionale. Stimularea 

gândirii, dezvoltarea spiritului de observaţie – formarea intelectuală şi etică a tinerilor. 

Activitățile proiectului: 

A1. Managementul proiectului; 

A2. Informarea şi promovarea  proiectului; 

A3. Selectarea grupului țintă; 

A4. Întâlniri de lucru; 

A6. Monitorizarea, evaluarea și raportarea proiectului. 

Procedura de selecţie se desfăşoară în perioada 01 iulie – 06 iulie 2021. 

Condiţiile de selecţie/eligibilitate  pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în 

vederea constituirii parteneriatului pentru proiectul “Let’s remember them!” sunt:  

- Să fie ONGT din judeţul Prahova; 

- Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate 

prestarea de servicii de natura  celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu 

temele şi activităţile la care doreşte să fie partener; 

Orice candidatură care nu respectă aceste condiţii va fi automat respinsă. 



Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la 

sediul DJST Prahova, strada Pielari, nr. 5 Ploieşti sau pe adresa de email djst.prahova@yahoo.com  : 

- Scrisoare de intenţie  (Anexa 1) 

- Fişa partenerului (Anexa 2 ) 

Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să fie integral 

completate.  

În Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a 

proiectului pentru care dispun de resurse materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a 

acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru 

obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat, plus valoarea 

adusă proiectului în bani şi/sau în natură. 

Candidaţii vor prezenta şi documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie 

răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează: 

- Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate 

prestarea de servicii de natura  celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu 

temele şi activităţile la care doreşte să fie partener; 

- Declaraţie pe proprie răspundere că nu are conflicte de interese, sunt apolitici şi că nu au datorii 

la stat. 

Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către 

reprezentantul legal. 

Candidaţii vor depune la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova (DJST Prahova), Strada 

Pielari, nr. 5, Ploieşti sau se email djst.prahova@yahoo.com  , documentaţia solicitată, începând de la 

data publicării prezentului anunţ, până la data de 06 iulie 2021, ora 12:00.  

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în 

termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz. 

Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica 

calificarea candidaţilor conform Anexei 3.  

Evaluarea candidaţilor: 

Candidaţii declaraţi admişi vor fi aceea care depun toate actele în regulă. 

Depunerea documentelor 

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate, în plic închis cu 

menţiunea: „Pentru selecţia de partener Să descoperim vestigiile culturale româneşti!”, la Direcţia 
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Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova, Strada Pielari, nr. 5 Ploieşti sau pe email 

djst.prahova@yahoo.com , până la data de 06 iulie 2021, ora 12:00. 

Rezultatul procedurii 

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 

Prahova (D.J.S.T. PH) printr-un anunţ, care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi 

informaţii privind candidaţii participanţi la procedură admişi şi respinşi, iar partenerii selectaţi vor fi 

contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului. 

Informaţii suplimentare 

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la telefon: 0244 595 992, email: 

djst.prahova@yahoo.com . 

Calendarul procedurii de selecţie: 

Anunţ de selecţie – 01 iulie 2021 

Depunere documentaţie – 01-06 iulie 2021, ora 12:00 - termen limită 

Evaluare documentaţie – 07 iulie 2021 

Anunţ candidaţi admişi – 08 iulie 2021 

Încheiere protocol de colaborare – 09 iulie 2021. 

 

Anexe: 

Anexa 1 – model Scrisoare de intenţie 

Anexa 2 – model Fişă partener 

Anexa 3 – Grila de evaluare etapa de calificare a candidaţilor 
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Anexa 1   

SCRISOARE DE INTENŢIE 
 

Pentru participarea ca Partener 

în cadrul unui proiect de tineret propriu al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU 

SPORT ŞI TINERET PRAHOVA 
 

În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Protocol de Colaborare, în vederea 

implementării în parteneriat a proiectelor proprii, _____________ (denumirea organizației 

neguvernamentale de/pentru tineret -ONGT-)  îşi exprimă intenţia de a participa ca partener în cadrul 

proiectului propriu al DJST PRAHOVA  _______________________ (denumirea proiectului) la 

activităţile:   

1. _____________  (denumirea activității) 

2. _____________  (denumirea activității) 

3. _____________  (denumirea activității) 

 

Precizăm că ___________________________(denumirea organizației) se încadrează  în 

categoriile de parteneri eligibili pentru desfășurarea proiectului propriu al DJST PRAHOVA  

_____________  (denumirea proiectului)    

În cadrul proiectului, la activitatea principală _____________  (denumirea activității)  ne 

propunem să aducem următoarea contribuţie: 

________________________________________________________________________  

(cel puțin o activitate principală a proiectului pentru care dispun de resursele materiale și umane 

necesare și vor furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu 

prezentarea aspectelor considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea 

obiectivelor)  

De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă proiectul, 

dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru implementarea activităților unui proiect 

finanţat prin Programul de susţinere a acţiunilor de tineret – P2, Program MTS/DJST.  

Astfel, experiența relevantă pentru domeniul proiectului constă în: 

______________________________________________________________________ 

 Declar pe proprie răspunere că: 

A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese; 

B. Nu figurăm în evidenţe fiscale cu restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiile sociale şi 

nu avem datorii fiscale. 

Având în vedere cele prezentate,vă rugam să acceptaţi ca organizaţia noastră să devină partener 

în cadrul proiectului _____________  (denumirea proiectului), activităţile menţionate.      

 

  

Numele şi prenumele reprezentantului legal          Data   

…………………………………………………………………….                        ………………. 



Semnătura ………………………………………………….  

Ştampila   

Anexa 2 

FIŞA PARTENERULUI 

 
FIŞA PARTENERULUI 

 

Denumire 
organizaţie/ACRONIM 

 

Cod de înregistrare fiscal  

Număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului 

 

Nr. de la Registrului Asociaţiilor 
şi Fundaţiilor  

 

Anul înfiinţării  

Date de contact (adresă, tel., 
fax, e-mail 

 

Persoana de contact (nume, 
poziţia în organizaţie)   

 

Proiectul pentru care aplică în 
calitate de partener 

 

Activităţile din proiect pentru 
care aplică 

 

Descrierea activităţii 
organizaţiei, relevantă pentru 
acest proiect (pe care o aveţi în 
Statut) 

Vă rugăm să descrieţi obiectul de activitate și dacă activitățile desfășurate 
de organizație sunt de natura celor care sunt necesare implementării 
proiectului de tineret propriu DJST Prahova și desfășurării activităţilor la 
care doriţi să contribuiți în calitate de partener. 

Activitatea /activităţile din 
cadrul proiectului 
_____________  (denumirea 
proiectului) în care doriţi să vă 
implicaţi (conform Anunțului 
de intenție) 

Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a dumneavoastră în 
activitățile proiectului în eventualitatea implementării proiectului de 
tineret propriu DJST PRAHOVA. 

Resurse umane Se va menționa personalul relevant pentru implementarea activităților în 
care ofertantul dorește să se implice si pe care le-a menționat mai sus. 
 

Notă: Rubricile vor fi integral completate. Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea 

şi asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.     

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal                                             Data   

Semnătura ………………………………………………….           ……………. 



Ştampila    

Anexa 3 

GRILĂ EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE CANDIDAŢILOR 

 

Criteriu calificare DA NU 

1. Conformitatea documentelor    

Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin prezentul 
anunţ de selecţie 

  

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul Direcţiei Judeţene 
pentru Sport şi Tineret Prahova (D.J.S.T. PRAHOVA) 

  

Documentele date ca model sunt integral şi correct completate   

2. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzătoare 
activităţilor proiectului 

  

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt 
necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care 
doreşte să fie partener 

  

A participat în calitate de partener sau beneficiar în cadrul altor proiecte 
implementate de DJST Prahova 

  

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect   

3. Conduita candidatului   

Nu este subiect al unui conflict de interese   

Şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi 
nu are datorii fiscale 

  

 

Notă: candidatul se consideră calificat numai în cazul în care toate criteriile de calificare a fost bifată 

rublica „DA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


