
PROCES-VERBAL

PRIVIND SELECTAREA PARTENERILOR

PENTRU DEPUNEREA ŞI IMPLEMENTAREA UNUI PROEICT ÎN CADRUL

Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 6,
Prioritatea de investiţii 1O.i Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea
accesului egal la învăţământuJ preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de
învăţare formale, non formale şi informale pentrureintegrareaîneducaţieşiformare, Obiectivespecifice
(OS):OS 6.2 "Creşterea participării la învăţământul ante-preşcolarşipreşcolar, în special a grupurilor cu
risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii rroma a celor din mediul
rural". OS 6.3 "Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a
oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând
minorităţii şi elevii din mediul rural/ comunităţile dezayantajate socio-economic". OS 6.4 "Creşterea
numărului de tineri care au abandonat şcoala si de adulţi care nu si-au finalizat educaţia obligatorie
care se reintorc în sistemul de educaţiei şi formare, inclusive prin programe de tip a doua şansă şi
programe de formare profesională". OS 6.6 "Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din
învăţământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe
nevoile elevilor şi a unei şcoli inclusiv".

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG

64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012,.OG nr. 4012015 şi HG pentru aprobarea Normelor
"

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul

convergenţă, Primăria Comunei Ciulniţa a încheiat procedura de selecţie pentru încheierea unui

Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în

cadrul Programulului Operational Capital Uman 2014-2020 (POeU), Axa Prioritară 6, Prioritatea de

investiţii 10j.

Au fost depuse docmente până la data de 22 octombrie 2016, ora 16:00 de către 2 (doi)

posibili parteneri.

Conform procedurii inteme şi anunţului de selecţie de parteneri: a fost respectată data şi ora

(22.10.2016, ora 16.00), locul depunerii dosarelor (comuna Ciulniţa/Primaria Comunei Ciulniţa,

Strada Matei Basarab nr.66, comuna Ciulniţa, judetul Ialomita), precum şi condiţiile de prezentare a

ofertelor (documentele solicitate au fost depuse în plic sigilat pe care s-a specificat: "Pentru selecţia

de parteneri POCU Axa 6, Obiectiv specific 6.2, 6.3, 6.4,6.6").



•

Comisia de selecţie a parteneri s-a întrunit în data de 24.10.2016, la ora 10:00, în componenţă

completă, după cum urmează:

1. Chiţu Nela

2. Stan-Vlad-Sabie Ramona

3. Boitoş Adriana

- preşedinte;

- membru;

- membru;

Au depus documente în vederea selecţiei următorii candidaţi:

Şcoala Gimnazială Ciulniţa dosar înregistrat la Primăria Ciulniţa cu nr, 2425/

21.10.2016

ASOCIATIA AJUTO R UMANITAR ŞI CARITABIL CIULNITA înregistrată la

Primăria Ciulniţa cu nr. 2422/21.10.2016

După verificarea dosarelor s-au constatat următoarele:

Numele entităţii Existenţa CIF Existenţa Existenţa Fişa Existenţa Existenţa

participante la şi/sau statut/ Declaraţie pe partenerului - Declaraţie Declaratie-

selecţie orice alt act de propria Anexa 2 activităţi/domenii angajament

Înfiinţare răspundere În care va fi privind

privind implicat ca asigurarea

eligibilitatea - partener - Anexa contributiei

Anexa 1 3 proprii - Anexa 4

Şcoala Da Da Da Da Da
, Solicită implicarea ,

Gimnazială în activităţile

Ciulniţa
1.3.1, 1.3.2 şi
1.3.3

--
ASOCIATIA Da Da Da Da Da

Statut şi Act Solicită implicarea
AJUTOR I în activităţile 1.3.1

UMANITAR
Constitutiv şi 1.3.2

actualizat,
ŞI Hotarare

CARITABIL judecătorească de

CIULNITA înfiinţare şi de

înscriere în

~_.. Rgistrul

Asociaţiilor şi
fundaţiilor

Proces Verbal

adunare generală

CIF



Comisia a constat existenţa tuturor documentelor solicitate şi toate entităţi le care au depus

dosarul de selecţie sunt declarate eligibile şi se califică în etapa de evaluare următoare entităţile de

mai jos:

Şcoala Gimnazială Ciulniţa dosar înregistrat la Primăria Ciulniţa cu nr. 2425/

21.10.2016

ASOCIAŢIA AJUTOR UMANITAR ŞI CARITABIL CIULNIŢ A

Au fost aplicate criteriile de selecţie stabilite prin procedura internă şi publicate în anunţul de

selecţie de parteneri după cum urmează:

Numele Experienţa Experienţa Detalii (nr. Experienţa Detalii (nr. Punctaj total
r-

entităţii aplicantului în aplicantului în proiecte aplicantului în activităţilor în
1

ofertante scrierea de domeniul implementate activităţile care ofertantul

cereri de derulării de sau aflate în tehnice are experienţă

finanţare proiecte implementare) integrate ale şi se poate

publică sau europene proiectului implica)

privată -

minim o cerere

de finanţare

scrisă şi
,.

(

aprobată

Şcoala O cerere O O Acord de 3 activităţi =50 70 puncte

Girnnazială finantata din parteneriat puncte

fonduri I ]419/19.10.20
Ciulniţa

private=zo 15

poncte Derulare

perioada

octombrie

20 l S-iunie

2016- pregatire

suplimentara

elevi tip scoala

dupa scoala
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ASOCIAŢI O cerere O O Acord de 3activităţi =50 70 puncte

A AJUTOR finantata din parteneriat puncte

fonduri 1419119.10.20
UMANITA

private=20 15
RŞI poncte Derulare

CARITABI perioada

L octombrie

CIULNITA 20 1S-iunie.
I2016- pregatire

suplimentara

elevi tip scoala

dupa scoala

Comisia de selecţie a partenerilor a constatat că toţi ofertanţii s-au calificat ca parteneri ai

Primăriei Comunei Ciulniţa pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de

drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital

Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiţii 10j.

Comisia de selecţie va întocmi şi transmite către parteneri scrisorile de informare cu

propunerea de a stabili împreună cu reprezentanţii Primăriei o întâlnire pentru împărţirea

responsabilităţilor în cadrul proiectului, definitivarea şi semnarea Acordului de parteneriat.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit astăzi, 24.10.2016, ora 15,00 la Primăria Comunei

. \

1. Chiţu Nela

2. Stan-Vlad-Sabie Ramona

3. Boitoş Adriana

- preşedinte;

- membru;

- membru;


