
ANUNȚ DE SELECȚIE

PARTENERI ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

“Servicii de transport gratuit în regim taxi pentru persoanele cu dizabilități în Cluj-Napoca”

La  nivelul  municipiului  Cluj-Napoca  existau  în  anul  2017  10.048  persoane  cu  dizabilități
înregistrate, din care aproximativ 30 % cu o formă de dizabilitate fizică. 

Este unanim recunoscut faptul că lipsa unor servicii accesibilizate de transport care să acopere
nevoile  acestor persoane are consecințe  negative asupra calității  vieții  și incluziunii  sociale  a
acestora, conducând la izolare, abandon școlar și acces scăzut la piața forței de muncă. 

Din acest considerent, Primăria municipiului Cluj-Napoca a implementat deja seturi de măsuri
prin care se asigură spre exemplu transportul copiilor cu dizabilități la unități de învățământ și
centre de zi și prin care mijloacele de transport în comun au fost accesibilizate.

În considerarea faptului că, prin articolul 9 al  Convenției  Națiunilor Unite privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități (UNCRPD) ratificată de România prin Legea 221/2010 se prevede că
statele părţi vor lua măsurile adecvate pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități,  în
condiţii de egalitate cu ceilalţi, la transport;

Reținând faptul că, în România, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor
cu  handicap,  cu  modificările  și  completările  ulterioare  oferă,  prin  art.  22,  posibilitatea
autorităților publice locale de a realiza în colaborare ori în parteneriat cu persoanele juridice,
publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, prin DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și
MEDICALĂ inițiază  demersurile  necesare  pentru  implementarea  unui  proiect,  finanțat  de  la
bugetul local, prin care se vizează asigurarea dreptului la transport adaptat  al persoanelor cu
dizabilități  în  regim  de  taxi.  Acest  serviciu  își  propune ca  obiectiv  facilitarea deplasării
persoanelor cu dizabilități pe raza municipiului Cluj-Napoca, în condiții speciale de siguranță și
confort în mijloace de transport adaptate nevoilor acestora. Proiectul va avea o durată inițială de
1 an, cu posbilitate pe prelungire. 

Astfel,  PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CLUJ-NAPOCA,  prin  DIRECȚIA  DE  ASISTENȚĂ
SOCIALĂ și MEDICALĂ anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, în vederea
implementării  proiectului  “Servicii  de  transport  gratuit  în  regim  taxi  pentru  persoanele  cu
dizabilități în Cluj-Napoca”. Conceptul și metodologia concretă de implementare a proiectului
vor fi dezvoltate împreună cu partenerul selectat.

Pot avea calitatea de parteneri ai proiectului “Servicii de transport gratuit în regim taxi pentru
persoanele cu dizabilități în Cluj-Napoca” următoarele persoane juridice: 



- organizaţiile  neguvernamentale  din  România,  cu  activitate  în  domeniul  protecţiei
persoanelor  cu  dizabilităţi  (cele  care  au  în  statut  ca  obiect  de  activitate  protecţia
persoanelor cu dizabilități).

Partenerii trebuie:

- să-şi fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor de asigurări
sociale către stat;

- să nu facă obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, sau de lichidare ori să nu se
afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;

- să nu aibă activitatea suspendată sau să nu se afle în orice situaţie  similară provenind
dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare;

- să nu aibă conturile bancare blocate în urma unei hotărâri  judecătoreşti,  înştiinţare de
poprire sau titlu executoriu;

- reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea să
nu fi comis în conduita profesională greșeli grave demonstrate în instanță;

- reprezentanții  legali/structurile  de  conducere  ale  acestora  și  persoanele  care  asigură
conducerea acestora să nu se afle în conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum
este definită în legislația națională și comunitară în vigoare.

Dorim să invităm astfel toate entitățile interesate parteneri ai proiectului “Servicii de transport
gratuit în regim taxi pentru persoanele cu dizabilități în Cluj-Napoca” să își manifeste această
intenție  prin  depunerea  până  la  data  de  4 iulie  2018  la  Registratura  Primăriei  municipiului
Cluj-Napoca, str. Moților nr.5 a următoarelor documente: 

-  scrisoare de intenție din care să reiasă: intenția fermă de a deveni partener al “Servicii de
transport  gratuit  în  regim  taxi  pentru  persoanele  cu  dizabilități  în  Cluj-Napoca”,
motivația pentru implicarea în proiect și capacitatea operațională; 

- actul  constitutiv,  statutul,  însoţite  de  ultimul  act  adiţional  şi  ultima  hotărâre
judecătorească, atunci când este cazul;

- certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
- certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale emis de către administraţia

financiară pe raza căruia solicitantul are sediul social;
- certificat  de  atestare  fiscală  privind  îndeplinirea  obligaţiilor  de  plată  a  impozitelor,

taxelor  şi  contribuţiilor  de  asigurări  sociale  la  bugetul  de  stat  (Agenţia  Naţională  de
Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice);

- situațiile financiare anuale aferente anului anterior depunerii cererii de finanțare;
- bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs;
- ultima organigramă însoţită de documentul prin care aceasta a fost aprobată;
- o  scurtă  descriere  privind  implicarea/experiența  în  problematica  persoanelor  cu

dizabilități;



- un CV al responsabilului de proiect nominalizat. 

IMPORTANT ! Depunerea dosarului cu documentele solicitate se va face în plic sigilat, depus cu 
număr de înregistrare la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cu adres  ă   de   î  naintare 
a documentelor transmis  ă     către     Direcția de Asistență Socială și Medicală, Serviciul Management de
Proiecte și Dezvoltare Comunitară, până la data de   4 iulie 2018  , iar evaluarea dosarelor se va 
realiza de către comisia de selecție până la data de 9   iulie 2018  , când va fi afișat rezultatul. 
Contestaţii se pot depune până la data de 10 iulie 2018. În data de 11 iulie 2018 va fi afişat şi 
rezultatul final.


