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Anunt privind rezultatul procedurii de selectie parteneri pentru proiectul POCU 

4.2, apel 140 
 

 
Primaria Comunei Trifesti, judetul Iasi, a derulat procedura de selectie pentru 
incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati de drept privat, in vederea depunerii 
cererii de finantare in cadrul Programulului Operational Capital Uman 2014-2020 
(POCU), Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul 
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei oricarei forme de 
discriminare, Prioritatea de investitii 9 .ii Integrarea socio-economica a comunitatilor 
marginalizate, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numarului de persoane aflate in 
rise de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin 
implementarea de masuri integrate. Anuntul de selectie a avut nr.2856 din 
12.05.2017 si a fost publicat pe site-ul Primariei in data de 13.05.2017, iar termenul 
de depunere a dosarelor candidatilor a fost 31.05.2017, ora 16. 
 
Procedura a fost derulata ill conformitate cu prevederile "Orientari privind accesarea 
finantarilor in cadrul Prograrrmlui Operational Capital Uman 2014-2020", sectiunea 
"Selectia partenerilor", precum si cu O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile 
ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009 si ale Normelor 
metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta 
a Guvemului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. 
 
Comisia de evaluare a fost compusa din: 

• GRAMADA DUMITRU 
• HRISCA NICOLETA 
• CALTAIS CORNELIU 

 
Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul/partenerii pentru a 
fi selectat/i in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de 
finantare pentru acest proiect POCU sunt specificate in Ghidurile POCU: Ghidul 
Solicitantului - Conditii Generale si Conditii Specifice, precum si in anexa 6 si 7 la 
documentatia de selectie. Pana la data limita de depunere a dosarelor de 
candidatura/oferte, respectiv 31.05.2017, ora 16, nu au fost solicitate clarificari. Pana 
la data limita de depunere a dosarelor de candidature la oferte, respective 
31.05.2017, ora 16, au fost depuse urmatoarele documentatii 
 

Numar crt. Denumire 
candidat 

Forma de organizare 
juridica 

Numar de 
inregistrare dosar 

1 

Asociatia pentru 
Integrare si 
Dezvoltare 
Comunitara 

Indeco 

Asociatie/ONG 3111/30.05.2017 

 
Aceste dosare au fost analizate in baza celor doua grille de evaluare (Anexe 6 si 7) 
din procedura de selectie: 
 
ETAPA 1- Verificarea administrative a dosarelor de candidature considerand 



Anexa 6 Grila de evaluare  etapa de calificare  a participantilor 
 
 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANTILOR 
 

Participant: Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara INDECO 
 
Criteriu calificare DA NU 

I. Conformitatea documentelor  X  
Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunt 
de selecţie 

X  

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul 
Primariei Trifesti 

X  

Documentele date ca model sunt integral și corect completate X  
II. Capacitatea participantului de a furniza servicii 
corespunzător activităţilor proiectului  

  

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

X  

Are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare 
nerambursabilă si/sau are experiență de cel puțin 6 luni în 
domeniul activităților proiectului. 

X  

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor 
din proiect  

X  

III. Conduita ofertantului    
Nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul 
Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor şi Regulilor 
generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare 
nerambursabilă prin POCU menţionate în Ghidul Solicitantului – 
Condiţii Generale 

X 
 
 

X 

 

 
Conform criteriilor de evaluare administrative, ofertantul se considera calificat numai 
in cazul in care la toate criteriile de calificare a fost bifata rubrica ,,DA’’ 
 
Concluzii ETAPA 1: au fost declarat castigator - Asociatia pentru Integrare si 
Dezvoltare Comunitara INDECO 

 
Etapa 2: Etapa de evaluare a dosarelor de candidature considerand Anexa 7 
Grila de evaluare etapa de selectie a participantilor 

 
GRILA EVALUARE ETAPA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR 
Participant: Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare Comunitara INDECO 

Nr. 
crt. Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 
Punctaj 

participant 
1. Capacitatea operaţională și financiară 60 60 
1.1 Resurse umane 25 25 
 Numarul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate 

asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile 
proiectului (doar experţi cu studii superioare). 

• 1 - 2 experţi – 10 puncte 
• 3 experţi – 20 puncte 
• Mai mult de 3 experţi – 25 puncte 

25        25 



1.2 Situaţia financiară (media cifrei afaceri) 35       35 
 • până la 10.000 euro - 10 puncte 
• între 10.000 si 50.000 euro - 25 puncte 
• peste 50.000 euro - 35 puncte 

35       35 

2. Capacitatea profesională 20      20 
2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanţare 

nerambursabila 
10     10 

• 1 proiect – 5 puncte 
• Mai mult de 1 proiect – 10 puncte 

2.2 Dovada experienţei de cel puţin 6 luni în domeniul 
activităţilor proiectului 

10       10 
• 6 luni – 5 puncte 
• Mai mult de 1 an – 10 puncte 

3 Contribuţia partenerului la activităţile proiectului 20      20 
3.1 Numărul de activităţi principale în care partenerul dorește să 

se implice 
20       20 

• 1 activitate – 10 puncte 
• Mai mult de 2 activităţi – 20 puncte 

 TOTAL  100     100 
 
In urma evaluarii  din Etapa 2, candidatul Asociatia pentru Integrare si Dezvoltare 
Comunitara INDECO a fost admis, indeplinnind toate conditiile specificate in grila 
Anexe 7 
Concluzii finale: in urma procedurii de selectie detaliata mai sus, se declara admisi 
urmatorii candidate in vederea semnarii unui acord de parteneriat pentru elaborarea 
si depunerea unei cereri de finantare aferente unui proiect in cadrul Programului  
Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritara 4: Incluziune sociala si 
combaterea saraciei, Obiectivul Tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, 
combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de Investitii  9.ii, 
Integrare socio  economica a comunitatilor marginalizate, Obiectivul Specific 4.2, 
apel numarul 140. 
 

Nr. crt Candidati admisi 
1 Asociatia pentru Integrare si 

Dezvoltare Comunitara INDECO 
 
Rezultatul procedurii va fi publicat pe site-ul Primariei, iar partenerul selectat va fi 
informat privind rezultatul procedurii, cu propunerea de a stabili impreunii cu 
reprezentantii Primariei comunei Trifesti. 
 
Contestatiile se pot depune pana la data de 08.06.2017, ora 16.00. Solutionarea 
acestora se va realiza in 09.06.2017. Rezultatele finale vor fi plublicate pe site-ul 
Primariei comunei Trifesti 
 

	  
 


