
PROCES VERBAL DE SELECTIE PARTENERI 

IN CADRUL PROGRAMULUI  “DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA 
SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR “ FINANTAT PRIN 
GRANTURILE SEE SI NORVEGINE 2014-2021, APELUL NR.1 “CRESTEREA 
INCLUZIUNII SI ABILITAEA ROMILOR” 

Comuna Sasciori in urma organizarii proceduri de selectie a partenerilor private 
pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii cererii de 
finantare aferente unui proiect din cadrul PROGRAMULUI  DEZVOLTARE LOCALA, 
RDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR, APELUL NR.1 
“CRESTEREA INCLUZIUNII SI ABILITATEA ROMILOR”, finantat prin 
GRANTURILE SEE SI NORVEGINE 2014-2021, APELUL NR.1 “CRESTEREA 
INCLUZIUNII SI ABILITAEA ROMILOR”. 

- O.U.G nr.64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari 
prin Legea nr.362/2009; 

- H.G nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiara a instrumentelor structural si utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenta; 

- OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014 – 2020; 

- OUG nr.34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-
2021 si Mecanismul financiar norvegian 2014 -2021. 
 
Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat 
in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru 
viitorul proiect, precum si criteriile de eligibilitate sunt specificate in ANUNTUL DE 
SELECȚIE A PARTENERILOR ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE 
FINANȚARE PENTRU PROGRAMUL “DEZVOLTARE LOCALA, 
REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR “ 
FINANTATE PRIN GRANTURILE SEE SI NORVEGINE 2014-2021, APELUL 
NR.1 “CRESTEREA INCLUZIUNII SI ABILITAEA ROMILOR”. 

Anuntul a fost publicat pe site-ul institutiei din data de 09.01.2020 , termenul limita 
fiind de 16.01.2020, ora 12  pentru depunerea documentelor.  

Comisia formata din : 

1.Presedinte: Muntean Ioan Marius 

2.Membru: Stanciu Oana Alexandra 

3.Secretar: Draghici Daniela 



Am procedat azi, 16.01.2020 la sediul Primariei Comunei Sasciori la 
evaluarea documentatiei depuse pentru incheierea unui acord de parteneriat in 
cadrul PROGRAMULUI “DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA SARACIEI 
SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR “ FINANTATE PRIN GRANTURILE 
SEE SI NORVEGINE 2014-2021, APELUL NR.1 “CRESTEREA INCLUZIUNII SI 
ABILITAEA ROMILOR”, APELUL NR.1 “CRESTEREA INCLUZIUNII SI 
ABILITAEA ROMILOR”. 

Presedintele informeaza ca procedura de selectie se face conform: 

- O.U.G nr.64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari 
prin Legea nr.362/2009; 

- H.G nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiara a instrumentelor structural si utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenta; 

- OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014 – 2020; 

- OUG nr.34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-
2021 si Mecanismul financiar norvegian 2014 -2021. 
 
Candidatii care au depus documentatia sunt: 
1.ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA POTENTIALULUI RURAL 
PROCIVITAS ALBA ; 
2.ASOCIATIA IMPREUNA PENTRU RACHITA ; 
3.ASOCIATIA NON PROFIT RACHITA; 
 
 

ETAPA DE CALIFICARE 
 

  Se verifica anexele 2 
1.ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA POTENTIALULUI RURAL 
PROCIVITAS ALBA – admis; 
2.ASOCIATIA IMPREUNA PENTRU RACHITA – admis; 
3.ASOCIATIA NON PROFIT RACHITA – admis; 

EVALUAREA CANDIDATILOR CONFORM GRILEI DE PUNCTAJ – anexa 3 

1.ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA POTENTIALULUI RURAL 
PROCIVITAS ALBA – 90 de puncte 
2.ASOCIATIA IMPREUNA PENTRU RACHITA – 85 de puncte 
3.ASOCIATIA NON PROFIT RACHITA –  85 de puncte 
 
 In urma verificarii eligibilitatii celor trei candidati, au fost selectati 
urmatoarii parteneri: ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA POTENTIALULUI 



RURAL PROCIVITAS ALBA, ASOCIATIA IMPREUNA PENTRU RACHITA, 
ASOCIATIA NON PROFIT RACHITA. Toate cele trei Asociatii au indeplinit 
criteriile de evaluare. 
 
 Procesul verbal s-a incheiat azi 16.01.2020 in doua exemplare originale si 
unul va fi afisat pe site-ul Primariei Comunei Sasciori. 

Comisia de evaluare: 

1.Presedinte: Muntean Ioan Marius 

2.Membru: Stanciu Oana Alexandra 

3.Secretar: Draghici Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRILA DE EVALUARE SI SELECTIE A PARTENERILOR 

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA POTENTIALULUI RURAL 
PROCIVITAS ALBA 

Nr. 
Crt. 

Criterii de evaluare  Punctaj 
maxim 

1. Experienta relevanta in implementarea proiectelor 
1.1 Ofertantul face dovada finalizarii implementarii a cel putin 1 

proiect/activitati in calitate de beneficiar sau partener. – 15 puncte 
1.2 Ofertantul face dovada capacitatii furnizarii de servicii – 15 puncte 
1.3 Dovada ca ofertantul dispune de resursele umane calificate pentru 

prestarea activității de furnizare servicii. – 15 puncte 

45  
puncte 

2. Capacitatea profesionala 
2.1. Capacitatea profesională: dovada ca ofertantul este furnizor de 
programe de formare profesionala autorizat – 30 puncte 

 30 
puncte 

3. Numărul de activități relevante si obligatorii în care ofertantul dorește să 
se implice (Prin activități relevante si obligatorii se înțelege acele acțiuni 
care au drept rezultat nemijlocit obținerea output-urilor specificate prin 
Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice). – 25 puncte (punctele sunt 
disjunctive) 
3.1. Ofertantul dorește sa se implice într-o singura activitate relevanta si 
obligatorie – 15 puncte 
3.2. Ofertantul dorește sa se implice într-o activitate relevanta si 
obligatorie și într-o activitate suport/de alt tip din cadrul proiectului (de ex. 
Identificare si recrutare a grupului țintă) – 25 puncte 
 

 15 
puncte 

 TOTAL 90 
puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRILA DE EVALUARE SI SELECTIE A PARTENERILOR 

ASOCIATIA IMPREUNA PENTRU RACHITA  

Nr. 
Crt. 

Criterii de evaluare  Punctaj 
maxim 

1. Experienta relevanta in implementarea proiectelor 
1.4 Ofertantul face dovada finalizarii implementarii a cel putin 1 

proiect/activitati in calitate de beneficiar sau partener. – 15 puncte 
1.5 Ofertantul face dovada capacitatii furnizarii de servicii – 15 puncte 
1.6 Dovada ca ofertantul dispune de resursele umane calificate pentru 

prestarea activității de furnizare servicii. – 15 puncte 

30 puncte 

2. Capacitatea profesionala 
2.1. Capacitatea profesională: dovada ca ofertantul este furnizor de 
programe de formare profesionala autorizat. – 30 puncte 

30 puncte 

3. Numărul de activități relevante si obligatorii în care ofertantul dorește să 
se implice (Prin activități relevante si obligatorii se înțelege acele acțiuni 
care au drept rezultat nemijlocit obținerea output-urilor specificate prin 
Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice). – 25 puncte (punctele sunt 
disjunctive) 
3.1. Ofertantul dorește sa se implice într-o singura activitate relevanta si 
obligatorie – 15 puncte 
3.2. Ofertantul dorește sa se implice într-o activitate relevanta si 
obligatorie și într-o activitate suport/de alt tip din cadrul proiectului (de 
ex. Identificare si recrutare a grupului țintă) – 25 puncte 
 

25 puncte 

 TOTAL 85 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRILA DE EVALUARE SI SELECTIE A PARTENERILOR 

ASOCIATIA NON PROFIT RACHITA 

Nr. 
Crt. 

Criterii de evaluare  Punctaj 
maxim 

1. Experienta relevanta in implementarea proiectelor 
1.7 Ofertantul face dovada finalizarii implementarii a cel putin 1 

proiect/activitati in calitate de beneficiar sau partener. – 15 puncte 
1.8 Ofertantul face dovada capacitatii furnizarii de servicii – 15 puncte 
1.9 Dovada ca ofertantul dispune de resursele umane calificate pentru 

prestarea activității de furnizare servicii. – 15 puncte 

30 puncte 

2. Capacitatea profesionala 
2.1. Capacitatea profesională: dovada ca ofertantul este furnizor de 
programe de formare profesionala autorizat – 30 puncte 

30 puncte 

3. Numărul de activități relevante si obligatorii în care ofertantul dorește să 
se implice (Prin activități relevante si obligatorii se înțelege acele acțiuni 
care au drept rezultat nemijlocit obținerea output-urilor specificate prin 
Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice). – 25 puncte (punctele sunt 
disjunctive) 
3.1. Ofertantul dorește sa se implice într-o singura activitate relevanta si 
obligatorie – 15 puncte 
3.2. Ofertantul dorește sa se implice într-o activitate relevanta si 
obligatorie și într-o activitate suport/de alt tip din cadrul proiectului (de 
ex. Identificare si recrutare a grupului țintă) – 25 puncte 
 

25 puncte 

 TOTAL 85 puncte 

 


