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ANUNȚ 

privind rezultatul procedurii de selecție a unui partener în vederea încheierii unui acord 

de parteneriat pentru implementarea unui proiect ce se va depune in cadrul  PROGRAMULUI 

OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 (POCU), cererea de propuneri nr. 3/2015 

"Sprijin Pregătitor pentru Animarea comunității din cadrul orașelor cu populate peste 20.000 

de locuitori", Etapa I - sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala (SDL) 

si pentru înființare gal nou/adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de 

programare 2014 - 2020, ap 5/pi 9.și /os 5.1/ sprijin pregătitor. 

 
 

Procedura de selecție s-a desfășurat în conformitate cu instrucțiunile din ghidul solicitantului  

POCU 2014 -2020 si cu respectarea  prevederilor legislației naționale relevante, OUG 64/ 2009 

cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale 

Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 

acestora pentru obiectivul Convergență. 

 

 Obiectivul specific al Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) este: 

"Reducerea numarului de comunități marginalizate (roma si non-roma) aflate in risc de 

saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu 

populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni 

integrate in contextul mecanismului de DLRC." (OS 5.1). 

 Obiectivul general al proiectului propus este implementarea in municipiul Ploiesti a 

noului instrument de dezvoltare teritoriala propus de Comisia Europeana pentru 

perioada de programare 2014-2020, acela de Dezvoltare Locala plasata sub 

Responsabilitatea Comunitatii (DLRC) in vederea combaterii saraciei si a excluziunii 

sociale, in zonele urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul municipiului, prin 

stimularea implicarii comunitatilor în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat 

local și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală. 

 Abordarea participativa de tip DRLC vizează mobilizarea și implicarea comunitatilor 

dezavantajate și a actorilor locali în procesul de elaborare si de implementare a 

strategiilor locale integrate, favorabile incluziunii, in concordanta cu Strategia Europa 

2020. 

 Scopul cererii de finantare. Obținerea sprijinului financiar pentru constituirea Grupului 

de actiune Locala (GAL) la nivelul municipiului Ploiești și pentru elaborarea Strategiei 

de Dezvoltare Locală (SDL). 

 

 

 



Principalele activitati ale proiectului in aceasta etapa sunt: 

 

 Activitatea cadru I: Animare parteneri sociali și demararea inființării GAL conform 

cerințelor DLRC pentru perioada 2014-2020 - reprezinta activitatea din proiect in 

interiorul careia solicitantul are obligatia de a desfasura orice tip de actiune care are ca 

rezultat final animarea, facilitarea, selectarea, implicarea (exemplele sunt 

orientative NU limitative) si consacrarea într-un acord de parteneriat a 

responsabilităților partenerilor cu privire la SDL. 

 

 Activitatea cadru II: Demarcarea zonei/zonelor urbane marginalizate adresate, bazată 

pe realizarea unui studiu sociologic - reprezinta activitatea in interiorul careia se 

dezvolta orice tip de actiune care are ca scop final declararea zonei/zonelor urbane 

marginalizate pentru care se doreste elaborarea SDL. 

 

 Activitatea cadru III: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) și a listei de 

operatiuni/proiecte prin care GAL consideră ca vor fi atinse obiectivele strategiei - 

reprezintă activitatea în interiorul căreia se poate desfașura orice tip de actiune care are 

ca scop final elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală care respecta toate cerințele 

de elaborare stabilite pentru instrumental DLRC (art. 33 alin 1 din RDC nr. 

1303/2013) si a unei liste a operatiunilor/ proiectelor prin care GAL considera ca 

vor fi atinse obiectivele strategiei. 

 

Procedura de selecție s-a desfășurat, în doua etape astfel : 

- Etapa de evaluare inițială a  calificării participanților desfășurată  în data de 19.05.2016; 

- Etapa finală de selecție a partenerului desfășurata în data de 23.05.2016. 

 

Informații privind ofertanții participanți și rezultatele evaluării, în ordinea depunerii dosarelor. 

 

 

Nr. 

crt 

Ofertant- participant la selecție Nr. 

înregistrare

, Data si 

Ora 

Rezultat  

evaluare

a inițială 

Rezultat 

evaluare 

finala 

Punctaj 

1 Asociația PartNET - Parteneriat pentru 

Dezvoltare Durabila  

nr. 5673- 

17.03.2016 

– ora 1512 

Admis Admis 100 

2 INNOVA Project  Consulting S.R.L nr. 5855 – 

21.03.2016 

– ora 0850 

Admis Respins 85 

3 S.C. EUZONE Consultancy Network SRL – nr. 5876 

21.03.2016 

– ora 0955 

Respins  Respins - 

4 Asociația Consult Pro Education nr. 5877 - 

21.03.2016 

– ora 0955 

Admis Respins  80 

Notă: S.C. EUZONE Consultancy Network SRL  a prezentat oferta cu documente  lipsă.  

 

Referințe: 



- procedura aplicată – cerere de selecție parteneri; 

- data anunțului și data publicării acestuia 09.03.2016; 

- termenul de depunere a ofertelor a fost pana la data de 21.03.2016 ora 13.00. 

 

Ofertantii care nu au fost selectati de Municipiul Ploiesti ca parteneri in vederea aplicarii 

cererii de finantare pentru proiectul care face obiectul Anuntului de selectie pot depune, in 

termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii Rezultatului procedurii pe site-ul 

Municipiului Ploiesti , contestatii care se solutioneaza de comisia de contestatii in termen de 2 

zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor. 

 

         
 

 


