Nr. 3379/29.11.2017
Vizat
Primar,
OANCEA IOAN

DE SELEC IE AăENTIT

RAPORT
ILORăPRIVATEăÎNăCALITATEăDEăPARTENERI

Încheiat astăzi, 29.11.2017, ora 12:30 în vederea selectării unei entități din sectorul privat în
calitate de partener partener în vederea implementӑrii proiectului Resurse pentru Câlnic –
Creşterea accesului la resurse la nivelul întregii comunităţi, cod Mysmis 114930, proiect
declarat admis i aflat în perioada de contractare (acest partener va prelua activitӑțile i
bugetul partenerului declarat admis la prima etapӑ de selecție a partenerilor, o datӑ cu
depunerea proiectului i retras din proiect în prezent), finanțat în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritar ă 4 - Incluziunea socială și
combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritateaădeăinvesti iiă9.ii: Integrarea socioeconomică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; Obiectivul specific 4.1:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin
implementarea de măsuri integrate.
Procedura de selectare a entităților private se realizează în conformitate cu prevederile :
✓ REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului
(CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (art.106) ;
✓ O.U.G. 40 / 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2014 – 2020 cu modificările i completările ulterioare;
✓ Ghidul Solicitantului Condiţii Generale POCU 2014-2020;
✓ Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AP 4.1.
Până la data limită de primire a ofertelor, respectiv 28.11.2017 ora 11:00, a fost depusӑ o
propunere de parteneriat :
1. S.C. AMD Services S.R.L. – depusă în data de 22.11.2017, ora 11:12
SELEC IAăPARTENERILORă:ă
Pentru selecția partenerilor, Primӑria Comunei Câlnic a derulat următoarele etape:
✓
✓

Lansarea anunțului public de selecție
Întocmirea Dispoziției de constituire a Comisiei de Selecție a Partenerilor pentru
inițierea i implementarea proiectului finanțat în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axaă prioritar ă 4 - Incluziunea socială și
combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritateaădeăinvesti iiă9.ii:
Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii;
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și

excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.
✓

Verificarea condițiilor de eligibilitate a entităților private ca parteneri în cadrul
proiectului finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
(POCU), Axa prioritară 4.1 i selecția partenerilor.

VERIFICAREAăÎNDEPLINIRIIăCRITERILORăMINIMEăDEăSELEC IEă:ă
1. S.C. AMD Services S.R.L., dosar înregistrat cu nr. 3255/22.11.2017:
✓ Proces verbal predare-primire dosar candidaturӑ;
✓ Opis al documentelor din dosarului depus;
✓ Scrisoarea de intenție, semnată i tampilată;
✓ Certificat constatator nr.49395/17.11.2017;
✓ Certificat înregistrare Registrul Comerțului seria B, nr.2214113;
✓ Acte constitutive actualizate (15.11.2017, 25.08.2015)
✓ Încheierea Registrului Comerțului nr.75/2007 – Dosar nr.183/08.01.2007 privind
autorizarea constituirii, înmatriculӑrii firmei;
✓ Rezoluție Registru Comerțului nr. 7930/27.08.2015 privind autorizarea
modificӑrii actului constitutiv;
✓ Certificat constator înregistrare modificӑri ORC nr.165/05.01.2012
✓ Rezultatul exercițiului financiar aferent anilor 2016, 2015 i 2014;
✓ Declarație eligibilitate
✓ Declarație cu privire la evitarea dublei finanțӑri
✓ Declarație privind eligibilitatea TVA
✓ Anexa 1 - Declarație pe proprie rӑspundere a reprezentantului legal cӑ nu se
încadreazӑ în niciuna din situațiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor
generale privind partenerii în cadrul cererilor de finantare nerambursabilӑ prin
POCU menționate în Ghidul Solicitantului Condiții Generale
✓ Certificat de atestare fiscal privind îndeplinirea obligațiilor de platӑ a impozitelor
i taxelor locale nr.9676/17.11.2017 ;
✓ Certificat de atestare fiscal privind îndeplinirea obligațiilor de platӑ a impozitelor,
taxelor i contribuțiilor de asigurӑri sociale la bugetul consolidat din care sӑ
rezulte cӑ nu se încadreazӑ, din punct de vedere al obligațiilor de platӑ restante la
bugetele publice, in una din situatiile in care obligatiile de plata nete depasesc
1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni nr.19641/30.05.2017 ;
✓ Declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma sa depuna toate diligentele
pentru a asigura resursele financiare necesare pe toata durata de implementare a
proiectului si sustinerea a 2 sau 5%;
✓ Declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma sa depuna toate diligentele
pentru a asigura resursele umane necesare pe toata durata de implementare a
proiectului
✓ Anexa 2 - Fisa partenerului;
✓ Contract de finanțare nr.1628/20.04.2011 - POSDRU/105/5.1/G/75718;
✓ Contract de finanțare nr.2749/16.04.2014 – POSDRU/165/6.2/S/143262;
✓ Acord de parteneriat proiect”C.I.S – Centre de incluziune socialӑ pentru persoane
vulnerabile”
✓ Lista experților propu i;
✓ CV i calificӑri – Barbu Radu Bogdan;
✓ CV i calificӑri – Cӑian Elena;
✓ CV i calificӑri – Burian Mariana Simona
✓ CV i calificӑri – Holtinger Aurica

✓ Certificat de acreditare AJOFM ALBA „Mediere a muncii pe piața internӑ” seria
AB nr.01/00079
✓ Certificat de acreditare AJOFM ALBA „Informare i consiliere pe piața
internӑ”seria AB nr. 01/00078
✓ Autorizație ANC „Bucӑtar” seria AB, nr.000838;
✓ Autorizație ANC „Manichiurist pedichiurist” seria AB, nr.000837;
✓ Autorizație ANC „Lucrӑtor în comerț” seria AB nr.000836;
✓ Autorizație ANC „Competențe antreprenoriale” seria AB nr.000835;
✓ Autorizație ANC „Confecționer asamblor articole din textile” seria AB
nr.000845;
✓ Autorizație ANC „Instrumentist” seria AB nr.000833;
✓ Autorizație ANC „Corist” seria AB nr.000834;
✓ Autorizație ANC „Coafor” seria AB nr.000848;
✓ Autorizație ANC „Florar decorator” seria AB nr.000839
✓ Autorizație ANC „Îngrijitoare bӑtrâni la domiciu” seria AB nr.000849;

EVALUAREA DOSARULUI CANDIDATULUI: S.C. AMD Services S.R.L
Art.7 din Procedura de selecție a partenerilor susține cӑ evaluarea dosarelor de participare
declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate în Anexa 3.
În data de 22.11.2017 comisia de selecție a partenerilor s-a întrunit în vederea analizӑrii
documentelor transmise de cӑtre candidat i finalizarea evaluӑrii dosarului. Astfel cӑ
rezultatele selecției i punctajele acordate sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Criteriiădeăselecţie

Nr.

Punctaj
obținut

Experienţa potenţialilor parteneri în domeniul derulării
de proiecte europene:
ONG/ furnizor de servicii cu activitate relevantă
în activităţile proiectului - 10 puncte
-

10 puncte

1.
are capacitatea financiară de a genera venituri
pentru a contribui la cofinanţarea proiectului, inclusiv
la asigurarea lichidităţilor financiare necesare
activităţilor pe care le va derula între cerererile de
rambursare/plată: - 10 puncte.

Observații

Punctaj acordat în
urma analizei
experientei
specificate în Fi a
partenerului i
Scrisoarea de
intenție, precum i
cele 6 Contracte de
finanțare.

-

10 puncte

Fiind o societate
comercialӑ ce
funcționeazӑ din
1996 i înregistreazӑ
profit, conform
doc.financiare, face
dovada capacitӑtii
financiare.

5 puncte

În conformitate cu
Fi a
partenerului/Scrisoa
rea de intentie i a
Contractelor de
finantare existente,
se face dovada
participӑrii în
calitate de
solicitant/partener în
6 proiecte cu
finantare
nerambursabilӑ

20 puncte

Conform datelor din
Scrisoarea de
intenție, rezultӑ cӑ
începând cu anul
2011 a desfӑ urat
activitӑți de
integrare socioprofesionalӑ.

15 puncte

Conform datelor din
Scrisoarea de
intenție, rezultӑ cӑ
numӑrul de persoane
care au beneficiat de
servicii din
domeniile amintite
depӑ e te 100.

implementarea proiectelor cu finanţare
nerambursabilă
-

•
•
•

Participare la 1 proiect - 2 puncte
Participare la 3 proiecte - 3 puncte
Participare la peste trei proiecte - 5 puncte

Experienţa potenţialilor parteneri în domeniul specific
al activităţilor eligibile din Ghidul solicitantului
Condiţii specifice:
• minim 6 luni - 1 an - 10 puncte
• între 1 an -3 ani -15 puncte
• peste 3 ani -20 puncte

Nr. de persoane aparţinând grupului ţintă eligibil în
funcţie de specificaţiile şi tipologia menţionată în
2. Ghidul Solicitantului pentru fiecare activitate elegibilă
(pentru acest apel) ce au beneficiat de servicii în unul
din următoarele domenii:
• ocuparea forţei de muncă
• domeniul social
• domeniul medical
• domeniul educaţie
între 1 - 5 0 persoane - 5 puncte, între 50-100 persoane 10 puncte, peste 100 persoane - 15 puncte
Principalele activităţi propuse a fi desfăşurate de
potenţialii parteneri în cadrul proiectului pe domeniul
aplicabil:
• consistenţa şi calitatea expertizei aduse pentru

3.

implementarea proiectului - 10 puncte;

10
puncte

Având în vedere
experiența
dobânditӑ în cele
proiecte lecu
finantare
nerambursabilӑ în
care au fost
solicitant sau
partener, se face
dovada calitӑții
expertizei.

• furnizare de resurse umane parteneriatului pentru

prezentul apel – 1 CV specialist – 5 puncte; 2 CV
specialisti - 10 puncte; 3 CV specialisti – 15 puncte;
peste 3 CV specialisti – 20 puncte.

• furnizare de resurse materiale parteneriatului - 10

puncte;
TOTAL

10
puncte

0 puncte

80
puncte

Au fost ata ate
CV-urile si
calificӑrile pentru
4 speciali ti
Nu se
menționeazӑ
punctual resursele
materiale puse la
dispoziție
parteneriatului

Punctajul obținut pe baza criteriilor de selecție este de 80 puncte din 100.

Comisia de evaluare i selectare a entităților private în calitate de parteneri, constată
următoarea situație:

1. S.C. AMD Services S.R.L este declarată ca fiind eligibilă în cadrul proiectului Resurse
pentru Câlnic – Creşterea accesului la resurse la nivelul întregii comunităţi, cod
Mysmis 114930, aflat în etapa de contractare.

Rezultatul se comunică către S.C. AMD Services S.R.L i se în tiințează Primӑria Comunei
Câlnic.
Prezentul Raport de Selecție a Entităților Private în Calitate de Parteneri s-a încheiat azi
29.11.2017 în 3 exemplare.

COMISIAăDEăEVALUAREăȘIăSELEC IEă:
Președinte - Cutean Vasile Eugen

Membru - Mihu Salomia

Membru - Badila Dumitru

