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Nr.  237 din 12.04.2019 

 
 

Raportul procedurii de selecție 

 

  Încheiat astazi, cu ocazia derulării procedurii de selecție parteneri în vederea elaborării unui 

proiect și depunerii cererii de finanțare în  cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 

2020 Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul 

tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, 

Prioritatea de investiții 9vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, 

Obiectiv Specific (O.S.) 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 

20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni intregarate în contextul mecanismului de 

DLRC, " Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona 

rurală și/sau în orașele cu o populație de până la 20.000 locuitori". 

 

Legislație aplicată: 

 Procedura de selecție parteneri pentru Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 nr. 

137 din 14.03.2019 

  Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020 

 

Anunțul de selecție a partenerilor a fost publicat pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală 

”Colinele Tutovei” (http://www.galcolineletutovei.ro/obiectiv-specific-o-s-5-2-2/Anunt selectie 

parteneri) în data de 18.03.2019. Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură a fost 

12.04.2019, ora 12ºº. 

 

Calendarul procedurii de selecție este: 

 

Transmitere solicitări de clarificări din partea 

candidaților 
08.04.2019, ora 16

00 

Transmitere raspuns la clarificări 10.04.2019, ora 12ºº 

Depunere documentație 12.04.2019, ora 12
00 

Emiterea raportului procedurii de selecție 12.04.2019 

Transmiterea adresei de acceptare a partenerilor 15.04.2019 

Publicarea Anunțului cu privire la rezultatul 

procedurii de selecție 
18.04.2019 

 

Comisia de evaluare și selecție a ofertelor a partenerilor numită prin Deciziei nr. 

136/14.03.2019 este compusă din 

1. Solomon Bogdan – președinte 
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2. Mamaiț Roxana - membru 

3. Anca Avram - membru 

au procedat astăzi 12.04.2019, ora 13
00

 la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei, 

comuna Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, județul Bacău, la deschiderea și evaluarea documentațiilor 

depuse de candidați, pentru încheierea unui Acord de parteneriat cu scopul elaborării și depunerii 

cererii de finanțare aferentă proiectului denumit de mai sus. 

 

Candidatul a depus documentele în termenul limită prevăzut în anunțul de selecție parteneri 

cum ar fi: 

1. Comuna Prăjești, cu sediul în sat Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău, reprezentată prin 

d-l Jicu Petre Damian, primar. 

 

ETAPE DE CALIFICARE 

În urma evaluării documentelor depuse în etapa de calificare, comisia de selecție parteneri a 

constatat: 

Criteriu de calificare Comuna Prăjești 

I. CONFORMITATEA DOCUMENTELOR 

Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate 

prin prezentul anunț de selecție 
DA 

Documentele solicitate respect modelul publicat pe site-ul 

asociației GAL Colinele Tutovei 
DA 

Documentele date ca model sunt integral și corect completate DA 

II. CAPACITATEA CANDIDATULUI DE A FURNIZA SERVICII CORESPUNZĂTOARE 

ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor 

care sunt necesare implementării proiectului, conform 

activităților la care se dorește a fi partener * 

NU ESTE CAZUL 

Partenerii și/sau reprezentanții lor legali/structurile de 

conducere ale acestora și persoanele care asigură conducerea 

partenerilor NU se află în situația de conflict de interese sau 

incompatibilitate, așa cum e definit de legislația națională și 

comunitară in vigoare; 

DA 

Partenerii naționali sunt organizații cu personalitate juridică din 

România ce desfășoară activităţi relevante în cadrul proiectului 

şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din 

cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;  

DA 

Partenerii nu trebuie să se afle în situațiile de excludere 

prevăzute la secțiunea 4.1.1 –Regulilor generale privind 

eligibilitatea solicitanților menționate în documentul Orientări 

privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014 – 2020 

DA 

Partenerii naționali trebuie să fie implicați cel puțin într-o 

activitate relevantă. 
DA 
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Fiecare partener are experiență în implementarea a cel puțin 1 

proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau are experiență de cel 

puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului 

DA 

Are autorizare/acreditare pentru serviciile/ activitățile propuse 

în proiect * 
NU ESTE CAZUL 

III. CONDUITA CANDIDATULUI 

Nu este subiectul al unui conflict de interese DA 

 cu excepția candidaților publici 

 

Candidații declarați admiși în etapa de calificare sunt următorii: 

COMUNA PRĂJEȘTI 

 

 

EVALUAREA CANDIDAȚILOR 

Potrivit cerințelor stabilite, candidații declarați admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în 

care se va folosi criteriile de selecție conform grilei de puncture din anunțul de selecție parteneri. 

În urma aplicării grilei de evaluare s-au constatat următoarele: 

 

CRITERII  DE SELECȚIE COMUNA 

PRĂJEȘTI 

1. Capacitatea operațională și financiară  

1.1. Resurse umane 

1.1.1Numărul de persoane cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit 

prin CV și documente justificative care să certifice cele afirmate în CV) 

propuşi pentru activităţile proiectului 

o 2 experți – 3 puncte 

o 3 experți – 7 puncte 

o Mai mult de 3 experţi – 10 puncte 

0 

1.1.2. Evaluarea calitativă a experienței din CV 

o Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile 

proiectului de minim 1 lună) – 3 puncte 

o Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile 

proiectului de minim 1 ani) – 7 puncte 

o Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile 

proiectului de peste 2 ani) – 10 puncte 

0 

1.2. Situația financiară  

Media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani 

o Până la 10.000 euro – 3 puncte 

o Între 10.000 si 50.000 euro – 7 puncte 

o Peste 50.000 euro – 10 puncte 

0 

2. Contribuția partenerului la activitățile proiectului 
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Numărul de activități principale în care partenerul dorește sa se implice 

o 1 activitate – 10 puncte 

o 2 activități – 20 puncte 

o 3 activități – 30 puncte 

20 

3. Experienta in servicii sociale 0 

4. Experienta in activități de formare profesională 0 

5. Capacitatea profesională  

5.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană de către 

partener 

o 1 proiecte  – 5 puncte 

o 2 proiecte sau mai mult – 10 puncte 

 

10 

5.2 Dovada experienței partenerului în domeniul activităților proiectului 

o 1 an – 1 punct 

o Intre 2-3 ani – 5 puncte 

o Peste 3 ani – 10 puncte 

0 

 

Potrivit procedurii pentru selectarea partenerilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014 – 2020 înregistrat sub nr. 137/ 14.03.2019 documentația depusă de Comuna Prăjești, 

satisface criteriile de selecție, dosarul întrunind conform Grilei de evaluare. Puntajul obținut este de 

30, mai mare decât minim, astfel comisia de selecție parteneri declară admis candidatul: 

 

1. COMUNA PRĂJEȘTI 

 

Prezentul raport a fost încheiat astăzi 12.04.2019 și va fi comunicat candidatului. 

 

Comisia de evaluare și selecție a partenerilor: 

1. Solomon Bogdan – președinte 

2. Mamaiț Roxana - membru 

3. Anca Avram - membru 

 

 

 

Reprezentant legal GAL Colinele Tutovei 

Carmen Diana Puiu 
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