CERERE DE PROIECTE
- Ediţia a II –a - 2017 -

1.

Introducere

Majoritatea rapoartelor instituţiilor şi organizaţiilor europene şi
internaţionale care abordează fenomenul traficului de persoane indică România ca
ţară de origine, fiind plasată frecvent printre primele ţări din Europa, sursă a
victimelor traficului de persoane.
Statisticile naţionale indică sute de victime identificate anual, femei şi
bărbaţi, copii şi adulţi, provenind din mediul rural, dar şi din mediul urban, din
toate judeţele ţării, exploatate sexual, exploatate prin muncă, obligate la
comiterea de infracţiuni şi obligate la practicarea cerşetoriei, în România şi în
multe alte ţări.
Din totalul victimelor identificate în fiecare an, un număr redus beneficiază
de asistenţă şi protecţie în vederea recuperării şi reintegrării sociale şi dintre
acestea, un număr şi mai mic beneficiază de servicii specializate, acordate în
centre dedicate victimelor traficului de persoane.
Datele disponibile la nivelul ANITP evidenţiază două categorii de factori care
influenţează referirea victimelor şi includerea lor în programe de asistenţă: factori
personali şi factori structurali.
Multe victime aleg să nu acceseze serviciile disponibile, alegere motivată
frecvent prin intenţia de a pleca din nou în căutarea unui loc de muncă în
străinătate şi asociată cu potenţiale riscuri de revictimizare.
Numărul redus de servicii specializate pentru victimele traficului de
persoane şi prezenţa unor disparităţi şi lipsuri, în ceea ce priveşte organizarea şi
funcţionarea acestora, întârzie şi limitează asigurarea unei asistenţe adecvate
pentru toate victimele identificate şi reintegrarea socială a acestora. Serviciile de
asistenţă sunt acordate atât de instituţii publice, cât şi de organizaţii
neguvernamentale, însă acestea nu sunt întotdeauna specializate pentru acordarea
de asistenţă victimelor traficului de persoane.
Pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei victimelor traficului de persoane,
prin strategia naţională în domeniu, au fost stabilite mai multe obiective pe
termen mediu şi lung, prin care se urmăreşte, în principal, reglementarea clară a
modului de organizare şi funcţionare a sistemului public de asistenţă a victimelor şi
acordarea de suport (financiar) organizaţiilor neguvernamentale prin dezvoltarea
unor programe de interes naţional.
Programul de Cooperare Elveţiano-Român vizează acordarea de sprijin
serviciilor de asistenţă a victimelor traficului de persoane, oferite prin intermediul
organizaţiilor neguvernamentale, în cadrul sistemului de protecţie şi asistenţă a
victimelor traficului de fiinţe umane.

2.

Obiectivul cererii de proiecte şi priorităţi

Obiectivul general este creşterea accesului victimelor traficului de persoane la
servicii sociale specializate de calitate acordate de
organizaţiile
neguvernamentale.
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Priorităţi:
1. Repatrierea voluntară asistată a victimelor traficului de persoane
2. Acordarea de servicii sociale victimelor traficului de persoane, adaptate
nevoilor specifice.
3. Extinderea furnizării serviciilor sociale specializate pentru victimele
traficului de persoane din mediul rural/ oraşe mici.

3.

Pachetul de aplicaţie

Pachetul de aplicaţie poate fi descărcat de pe: www.anitp.mai.gov.ro/proiect-a-v/
şi este constituit din următoarele documente:
 Anexa nr. 1 – Cererea de finanţare
 Anexa nr. 2 – Formular de buget
 Anexa nr. 3 – Formular de identificare financiară
 Anexa nr. 4 – Declaraţia de eligibilitate a aplicantului şi a partenerilor
 Anexa nr. 5 – Acordul de parteneriat
 Anexa nr. 6 – Declaraţia privind eligibilitatea TVA.
 Anexa nr. 7 – Adresa standard

4.

Calendar de implementare a cererii de proiecte

Activitate

a)

b)

Publicarea cererii pe:
www.anitp.mai.gov.ro/proiect-a-v/

Solicitarea de clarificări scrise din partea
aplicanţilor la

Termene

30 Ianuarie 2017

6 Februarie 2017

asistenta.victime.anitp@mai.gov.ro

c)

d)

Publicarea răspunsurilor de către ANITP la
clarificările solicitate de către aplicanţi:
într-o săptămână de la data primirii
solicitării de clarificare
Data limită de transmitere a aplicaţiilor

13 Februarie 2017

23 Februarie 2017
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Deschiderea aplicaţiilor
e)

ora de deschidere va fi comunicată pe
website-ul ANITP în ziua dinaintea
deschiderii aplicaţiilor

f)

Evaluarea aplicaţiilor transmise

24 Februarie 2017

29 Martie 2017
-

g)

5.

etapa
de
evaluare
conformitate administrativă
şi eligibilitate

Perioada de negociere (în cazul în care
este necesară clarificarea unor aspecte)
pentru:
24 Februarie - 08 Martie 2017
1. etapa de evaluare conformitate
- etapa de evaluare tehnicoaministrativă şi eligibilitate
financiară
2. etapa de evaluare tehnico-financiară
09 Martie – 29 Martie 2017

h)

Comunicarea
aplicanţilor,
câştigătoare

deciziei
tuturor
publicarea proiectelor

04 Aprilie 2017

i)

Semnarea Contractului de Finanţare între
ANITP şi aplicanţii selectaţi

28 Aprilie 2017

j)

Data de începere
proiectului

k)

Sfârşitul perioadei de implementare

a

implementării
1 Mai 2017

Mai 2018

Termenul limită dorit pentru transmiterea întrebărilor în scris

Nicio informaţie nu va fi furnizată prin telefon. Orice întrebare poate fi
transmisă în mod anonim. Întrebările transmise după data limită nu vor fi luate în
calcul. Răspunsurile vor fi publicate pe http://www.anitp.mai.gov.ro/proiect v.a.
înainte de data de 13 Februarie 2017. Aplicanţii sunt responsabili de luarea în
considerare a răspunsurilor la momentul pregătirii aplicaţiei.
6.

Bugetul disponibil

Bugetul total ce va fi pus la dispoziţia aplicanţilor pentru această cerere de
proiecte este de maximum 1.200.000 de CHF1, pentru finanţarea a cel puţin 2
1

Bugetul alocat ONG-urilor va fi în LEI, cursul de schimb valutar folosit de ONG-uri fiind cel de pe site-ul:
www.oanda.com, din prima zi lucrătoare din luna în care se va transmite Cererea de finanţare.
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proiecte.
Aplicanţii pot solicita în cadrul acestei cereri un minimum de 100.000 CHF şi
un maximum de 300.000 CHF.
Aplicaţiile care vor obţine cel mai mare punctaj2 vor fi finanţate, cu
încadrarea în bugetul maxim alocat cererii de proiecte. În ipoteza în care se
depăşeşte bugetul maxim alocat pentru Cererea de proiecte pentru anul 2017, şi
anume 1200.000 CHF, se va solicita ultimului/ ultimilor aplicant/ aplicanţi
selectaţi pentru finanţare ajustarea bugetului/bugetelor, astfel încât să se asigure
încadrarea în bugetul total al Cererii de proiecte pentru anul 2017.
Agenţia de Implementare (ANITP) îşi rezervă dreptul de a nu distribui toate
fondurile disponibile. Finanţarea va acoperi 100 % costurile totale eligibile ale
proiectului, din care 85 % - contribuţia Organismului Intermediar Elveţian (SIB) din
partea elveţiană şi 15 % - contribuţia ANITP de la bugetul stat.
7.

Grupul-ţintă (beneficiarii)

Proiectul vizează sprijinirea serviciilor de asistenţă acordate victimelor
traficului de persoane în România.
Grupul-ţintă este reprezentat doar de victimele traficului de persoane,
minori şi adulţi, indiferent de forma de exploatare sau ţara de destinaţie,
identificate şi referite potrivit procedurilor din Mecanismul Naţional de
Identificare şi Referire.
Beneficiarii asistenţei directe oferită în cadrul proiectelor pot fi:
 victimele traficului de persoane identificate de la data de 01
ianuarie 2016 până la începerea proiectului (Mai 2017), dacă
acestea nu au beneficiat anterior de servicii similare de asistenţă
acordate în cadrul altor proiecte;
 victime identificate în perioada de implementare a proiectului (Mai
2017 – Mai 2018), dacă aceste victime nu au beneficiat anterior de
servicii similare de asistenţă acordate în cadrul altor proiecte.
8.

Activităţile eligibile

Scopul acestei cereri de proiecte este de a pune la dispoziţia aplicanţilor
fondurile necesare pentru acordarea de servicii specializate de asistenţă astfel
încât, prin proiectele propuse, nevoile victimelor să fie îndeplinite pe întreg
teritoriu al României.
Toate activităţile unui proiect trebuie să includă furnizarea efectivă de
servicii sociale specializate pentru victimele traficului de persoane, în calitate de
beneficiari direcţi.
Sunt vizate proiecte care abordează următoarele activităţi:
 Repatrierea persoanelor prezumate victime ale traficului: suport pentru
obţinerea documentelor de călătorie, suport pentru organizarea
călătoriei din ţara de destinaţie/ în ţara de origine, suport pentru
organizarea călătoriei în România.
2

Aplicaţiile eligibile pentru finanţare TREBUIE să obţină un punctaj de minimum 50 de puncte.
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9.



Recuperarea şi reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane
identifcate: asistenţă rezidenţială, asistenţă medicală, sprijin pentru
obţinerea beneficiilor de asistenţă socială, consiliere psihologică şi
terapii de specialitate, servicii de educaţie, servicii de consiliere şi
formare profesională, servicii de reintegrare în muncă, asistenţă
juridică; serviciile pot fi acordate în centre de zi, centre rezidenţiale sau
în comunitate.



Extinderea serviciilor sociale specializate pentru victimele traficului de
persoane: activităţi care să asigure recuperarea şi reintegrarea socială a
victimelor din mediul rural/ oraşe mici sau judeţe/ regiuni în care
serviciile respective nu sunt disponibile în prezent; serviciile pot fi
furnizate în centre de zi sau în comunitate.

Aplicanţii eligibili

1. Aplicanţii trebuie să fie organizaţii neguvernamentale şi să întrunească
următoarele condiţii:
a. Aplicantul trebuie să fie organizaţie neguvernamentală, stabilită în
România (cu sediul social în România), şi entitate fără scop patrimonial.
Partenerii pot fi autorităţi publice locale, organizaţii neguvernamentale
(ONG), organizaţii interguvernamentale;
b. Să fie acreditaţi ca furnizori de servicii sociale de către Ministerul Muncii
şi Justiţiei Sociale;
c. Să deţină licenţă de funcţionare/ licenţă de funcţionare provizorie,
pentru servicii sociale destinate victimelor traficului de persoane3;
d. Aplicantul, precum şi partenerii trebuie să fie persoane juridice.
Aplicaţiile transmise de persoane fizice nu sunt eligibile.
2. Aplicanţii trebuie să aibă experienţă relevantă în furnizarea de asistenţă
directă victimelor traficului de persoane în ultimii 3 ani (a se vedea punctul nr. 7
din Anexa Nr. 1). Aceştia ar trebui să dovedească de asemenea, experienţă în
managementul de proiect.
3. Condiţiile menţionate mai sus sunt obligatorii şi cumulative.
10.

Parteneriatele

Parteneriatul este permis şi trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a. Pentru a fi eligibili, partenerii aplicantului trebuie să implice costuri/
cheltuieli din Program. În cazul în care organizaţia/ organizaţiile nu se regăsesc în
această definiţie, nu sunt considerate parteneri.
b. Dacă în cadrul Cererii de proiecte o aplicaţie are mai mulţi parteneri,
aplicantul va fi şi coordonator al parteneriatului. În cazul în care un partener se
retrage, aplicantul va prelua toate responsabilităţile partenerului retras. Aplicaţia

3

În conformitate cu Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
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va prezenta toţi membrii şi rolurile lor. Membrii parteneriatului poartă împreună
responsabilitatea pentru aplicaţie.
11.

Subcontractarea

Subcontractarea este permisă. În cazul în care aplicantul contractează
anumite servicii, aplicantul poartă întreaga responsabilitate pentru serviciile
furnizate. El va prezenta toţi subcontractorii cu rolurile lor atribuite.
12.

Organizaţiile neguvernamentale nu pot aplica dacă:

a. Persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra
organizaţiilor au făcut obiectul unei condamnări pentru o faptă privind conduita
profesională, printr-o hotărâre definitivă a unei autorităţi competente dintr-un
stat membru UE;
b. Persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra
organizaţiilor au făcut obiectul unei condamnări definitive pentru fraudă, corupţie,
participare la o organizaţie criminală, spălare de bani sau orice altă activitate
ilegală în detrimentul intereselor financiare ale UE;
c. Sunt în faliment;
d. Nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurările
sociale, a impozitelor sau taxelor datorate în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare
e. Regulile de mai sus se aplică şi partenerilor de proiect.
13.

Cerinţe generale

1. Pachetul de aplicaţie conţine toate Anexele de la nr. 1 la nr. 7 şi va fi
însoţit de următoarele documente:
a. Hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să
ateste personalitatea juridică a organizaţiei, în copie lizibilă, certificată
conform cu originalul, prin semnătura reprezentantului legal;
b. Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, în copie
certificată conform cu originalul, prin semnătura reprezentantului legal;
c. Actul constitutiv şi statutul aplicantului, valabile la data depunerii
aplicaţiei, în copie certificate, conform cu originalul, prin semnătura
reprezentantului legal;
d. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, eliberat de
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în baza Legii 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, în copie certificată
conform cu originalul;
e. Licenţă de funcţionare/ licenţă de funcţionare provizorie pentru servicii
sociale destinate victimelor traficului de persoane.
f. Bilanţul contabil la 31.12.2015 depus la unităţile ministerului finanţelor
publice (în copie certificată, conform cu originalul, prin semnătura
reprezentantului legal), precum şi o balanţă de verificare la 31.10.2016
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sub semnătura persoanelor
reprezentantul legal).

autorizate

(financiar

contabil

şi

2. Totodată, în cazul în care propunerea de proiect va fi selectată pentru
finanţare, aplicantul va transmite următoarele documente până la data semnării
contractului de finanţare:
a. Certificatul de atestare fiscală, eliberat de administraţia financiară,
valabil la data semnării contractului de finanţare;
b. Certificatul privind datoriile la impozite şi taxe locale, valabil la data
semnării contractului de finanţare;
c. Certificat de Înregistrare Fiscală;
d. Cazier fiscal, eliberat de administraţia financiară, valabil la data
semnării contractului de finanţare.
3. Toate documentele mai sus menţionate se vor prezenta atât de aplicant,
cât şi de partenerii acestuia, în funcţie de statutul acestora.
4. Pachetul de aplicaţie şi celelalte documente vor fi transmise cel mai
târziu la data de 23 Februarie 2017.
5. Conţinutul pachetului de aplicaţie trebuie să fie transmis în format letric
şi scanat şi salvat în format .pdf pe dispozitive electronice (DVD, CD etc.) şi va fi
elaborat, astfel:
 Limba română: toate documentele din Pachetul de aplicaţie
 Limba engleză:
- Cererea de finanţare – Anexa nr. 1
- Formularul de buget – Anexa nr. 2
Formularul de buget – Anexa nr. 2 va fi depus şi în format Excel, atât pentru
limba română, cât şi pentru limba engleză.
6. Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 13 luni.
Proiectele programate pentru a se desfăşura pe o perioadă mai mare (după 31 mai
2018) vor fi respinse.
7. Nerespectarea acestor cerinţe poate duce la respingerea aplicaţiei4.
Criterii de excludere de la finanţare
Aplicanţii vor fi excluşi de la finanţare dacă:
 nu au furnizat informaţiile solicitate de Agenţia de Implementare
(ANITP), în termenele stabilite ori informaţiile şi datele furnizate nu sunt
conforme cu realitatea;
 se află în una din situaţiile de excludere din secţiunea 12.
14.

Pachetul de aplicaţie – criterii

În conformitate cu Ghidul aplicantului, aplicantul şi partenerii acestuia
trebuie să demonstreze că au capacitatea de a implementa proiectul.
4

Dacă pachetul nu este complet, respectiv din dosarul aplicantului lipsesc documente sau ca
urmare a unor erori materiale/ administrative un document nu este complet (lipsă pagini/ lipsă
semnătură pe pagină/ lipsă semnătură a aplicantului etc.) şi care nu impietează derularea
procesului de selecţie, acestea vor putea fi completate până la data solicitată de către Agenţia de
Implementare (ANITP).
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Capacitatea fiecărui membru al parteneriatului va fi evaluată pe baza
informaţiilor furnizate în Acordul de Parteneriat – Anexa nr. 5.
Aplicanţii şi partenerii trebuie să aibă competenţele profesionale, precum şi
calificările corespunzătoare, necesare pentru implementarea proiectului propus.
Această capacitate se evaluează în funcţie de experienţa aplicantului şi a
partenerului/ partenerilor săi, precum şi pe baza experienţei angajaţilor implicaţi
direct.
În cazul în care datele declarate în pachetul de aplicaţie sunt incorecte ca
urmare a unei erori umane sau cu intenţie, iar aplicaţia este respinsă pe baza
datelor raportate de către aplicant, un recurs împotriva respingerii deciziei nu va
fi acceptat.
În cazul în care datele declarate în pachetul de aplicaţie nu corespund cu
informaţiile din documentele prezentate la semnarea contractului de finanţare,
decizia de finanţare poate fi revocată, iar Agenţia de Implementare (ANITP) poate
decide să excludă aplicantul în a participa la depunerea cererilor de proiecte
pentru o perioadă de maximum 2 ani.
Astfel, există 2 tipuri de criterii:
 Criterii de calificare
 Criterii de evaluare
Criterii de calificare (conformitate):
1. Existenţa documentelor:
 Pachetul de aplicaţie este în conformitate cu formatul solicitat şi conţine
toate anexele.
 Celelalte documente menţionate la punctul 13 secţiunea 1 din Cererea de
proiecte.
2. Existenţa semnăturii reprezentantului legal şi ştampilei aplicantului pe Cererea
de finanţare – Anexa nr. 1, respectiv pe toate celelalte anexe.
3. Aplicantul şi partenerii săi (dacă este necesar) sunt eligibili şi întrunesc, de
asemenea, toate cerinţele de eligibilitate.
4. Eligibilitatea grupului-ţintă.
5. Respectarea limitelor stabilite în Cererea de proiecte pe anul 2017 a valorii
proiectului, a contribuţiei financiare şi a duratei sale.
Criterii de evaluare şi atribuire
Aplicaţiile eligibile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii de evaluare şi
atribuire:

a.

aplicaţiile vor fi evaluate raportat
la
experienţa
acumulată
în
managementul
de
proiecte
Capacitatea tehnică şi
(similare), experienţa în acordarea
operaţională
a
(15 puncte)
de asistenţă victimelor traficului de
solicitantului
persoane, capacitatea personalului
de a organiza bugetul şi activităţile
din proiect
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aplicaţiile vor fi evaluate raportat
la
corelarea
obiectivelor
şi
priorităţilor la nevoile grupului
ţintă; activităţile, rezultatele şi
impactul proiectului ar trebui să (20 puncte)
aibă
acoperire
geografică,
administrativ-teritorială, respectiv
se va evalua dacă impactul urmărit
va atinge un număr important de
victime ale traficului de persoane,
în zonele de rezidenţă a acestora

b.

Relevanţă

c.

claritatea
planului
de
Eficacitatea
şi
implementare, precum şi stabilirea
fezabilitatea
(20 puncte)
indicatorilor
şi
rezultatele
propunerii de proiect
proiectului
continuarea
activităţilor
încheierea proiectului:

d.

e.

15.

Sustenabilitatea
propunerii de proiect

Cost-eficienţă

după



ONG-ul are capacitatea de a
continua activităţile legate de
asistenţa
directă
acordată
victimelor
traficului
de
persoane
după
finalizarea
proiectului;



serviciile de asistenţă directă
vor fi disponibile şi după
încheierea
proiectului
şi
înregistrându-se
o
îmbunătăţire
a
calităţii
serviciilor specializate, precum
şi
a
competenţelor
specialiştilor
implicaţi
în
proiect.

(10 puncte)

aplicaţiile vor fi evaluate pe baza
costurilor propunerii de proiect,
respectiv dacă sunt adecvate (15 puncte)
activităţilor şi proporţionale cu
rezultatele scontate.

Procedura de transmitere a pachetelor de aplicaţii

Pachetele de aplicaţie, însoţite de documentele cerute vor fi depuse în plic
sigilat, cu menţionarea expeditorului şi a destinatarului, cu ştampila aplicantului,
prin servicii de curierat/ poştale, cu confirmare de primire sau personal la sediul
Agenţiei de Implementare (ANITP), până la data de 23 Februarie 2017, ora
12:00, ora locală a României.
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Conţinutul pachetului de aplicaţie va fi îndosariat şi opisat, scanat şi salvat
în format .pdf, pe suport optic CD/ DVD/ sau alte tipuri de dispozitive mobile de
stocare a datelor (pentru Formularul de buget – Anexa nr. 2 se va înainta şi în
format Excel, atât pentru limba română, cât şi pentru limba engleză).
Plicurile ce conţin pachetele de aplicaţii vor fi însoţite de adresa de
înaintare – Anexa. Nr. 7.
Adresa poştală este: Str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj. 5, Sector 1, Cod
poştal: 010038, Bucureşti, România.
Dacă un aplicant va transmite mai mult de o aplicaţie în cadrul aceleiaşi
cereri de proiecte pe anul 2017, fiecare aplicaţie trebuie să conţină toate
documentele solicitate, întrucât fiecărei Cereri de finanţare - Anexa Nr. 1 îi
este atribuit un număr de înregistrare unic.
16.

Comunicarea rezultatului procedurii de selecţie

Lista finală cu proiectele aprobate pentru finanţare va fi publicată pe
website-ul Agenţiei de Implementare (ANITP):
http://www.anitp.mai.gov.ro/proiect-a-v/
17.

Clauză de integritate

Aplicantul/partenerii trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru
a elimina orice suspiciune de corupţie, respectiv să nu pretindă, să primească bani
ori alte foloase care nu i se cuvin.
18.

Angajamente legale

Angajamentul legal este reprezentat de Contractul de Finanţare pe care
Agenţia de Implementare (ANITP) îl va încheia cu aplicantul, dacă urmare a
procedurii de selecţie a proiectelor, propunerea sa fost declarată câştigătoare.
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