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Nr. inreg.2286/28.10.2019 

 
Ref.: Rezultat  SELECŢIE PARTENER* PROIECT POCU 2014 – 2020,  

O.S.6.4. – Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulţi care nu și-au 
finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie și formare, inclusiv prin 

programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională;  

    O.S. 6.6. – Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-
universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli incluzive 

Vă informăm că în urma derulării procedurii de selecție partener privat pentru un proiect în 
cadrul Axei prioritare 6 din POCU Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, 
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, axa 
prioritară 6, obiectivul specific O.S.6.4. – Creșterea numărului de tineri care au abandonat 
școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de 
educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare 
profesională; O.S. 6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din 
învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, Titlu provizoriu proiect: Măsuri de 
educaţie de tip a doua șansă a fost depus un singur dosar de candidatură de către  

 Asociația de prietenie româno-franceză ROMFRA Alexandria. 
În urma verificării criteriilor de calificare și evaluării tehnice, candidatura declarată 
câștigătoare pentru participarea la depunerea unei propuneri de proiect în cadrul Axei 
prioritare 6 -  O.S.6.4. – Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți 
care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și 
formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională; 
O.S. 6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-
universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile 
elevilor și a unei școli incluzive este arătată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Denumire candidatură Punctaj 
obținut 

Rezultatul procedurii 
(candidatură 
câștigătoare/ 
candidatură 

necâștigătoare) 
1. Asociația de prietenie româno-

franceză ROMFRA Alexandria 93 puncte Candidatură 
câștigătoare 

 
Comisia de evaluare 
Membru – Prof. Gîrdu Constantin Cristinel 
Membru – Prof. Andriţoiu Liliana 
                                                                               Aprobat 

Inspector Școlar General, 
Prof. dr. MREJERU Marcela 



Nr. 22862/28.10.2019 

RAPORTUL PROCEDURII DE  

SELECȚIE A PARTENERULUI 

PROIECT POCU 2014 – 2020,  

 

Axa prioritară 6 Educație și competențe 

O.S.6.4. – Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au 
finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin 

programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională;  

    O.S. 6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar 
în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a 

unei școli incluzive. 

 

Titlu provizoriu proiect: Măsuri de educaţie de tip a doua șansă 
 

CAPITOLUL 1 – INFORMAȚII GENERALE 

1.1. Referințe 
În contextul lansării apelului de proiecte POCU  în cadrul Axei prioritare 6 -  Educaţie şi 
competenţe, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, axa 
prioritară 6, obiectivul specific O.S.6.4. – Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala 
și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și 
formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională; O.S. 
6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în 
vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei 
școli incluzive, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Inspectoratul 
Școlar Județean GORJ a derulat o procedură publică de selecție a unui partener din rândul 
organizatiilor non-guvernamentale (ONG-uri), cu experiență specifică în domeniul furnizării de 
servicii de consiliere și orientareprofesională și acreditat pentru furnizarea acestor 
servicii/experienta si acreditat  in derularea de cursurile de calificare nivel 3/experienta si 
acreditat in derularea de cursuri formare avizate sau acreditate de Ministerul Educatiei 
Nationale, pentru transmiterea în parteneriat a unei propuneri de proiect.  
 
În vederea derulării procedurii a fost publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean GORJ  
“ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENER-PROIECT POCU 2014 – 2020, ”, Axa prioritară 6, obiectivul 
specific O.S.6.4. – Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-
au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin 
programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională; O.S. 6.6. – Îmbunătățirea 
competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării 
unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive 
„Măsuri de educație de tip a doua șansă”, în data de 01.10.2019, împreună cu următoarele anexe: 
 Anexa 1 – Cerere de participare 



 Anexa 2 – Fișa partenerului 
 Anexa 3 – Declarație pe proprie răspundere privind situațiile de excludere 
 Anexa 4 – Declarație de angajament privind capacitatea financiară și operațională 
 Anexa 5 – Grila de evaluare 

 
 
1.2.Legislația aplicabilă  
Procedura de selecție se derulează în conformitate cu următoarele prevederi legislative și 
reglementări: 

1. Dispozițiile art. (28) și (29) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu 
modificările și completările ulterioare; 

2. Prevederile articolului 34, alin. (6), (7) și (8) din Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. Ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020”  - Mai 2019 

4. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, 

 
 
1.3. Calendarul procedurii de selecție 

 
Calendarul 
derulării 
procedurii 
de selecție 

Data/ora Locul 

Publicarea 
documentației 
de selecție a 
partenerului 

01.10.2019 Website-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj  anunțul nr. 
19777/01.10.2019 
isjgorj.ro, Programe/Proiecte 
Anunţ selecţie partener proiect ADŞ-POCU-OS6.4-O.S.6.6 

Termenul-
limită de 
depunere a 
candidaturilor 

25.10.2019, 
ora 16:00 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj str. Victoriei, Nr. 132-134, Tg-Jiu, 
jud. Gorj,  cod postal: 210234, 

Ședința de 
deschidere a 
candidaturilor 

28.10.2019, 
ora 09:00 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj str. Victoriei, Nr. 132-134, Tg-Jiu, 
jud. Gorj,  cod postal: 210234, 

Procesul 
verbal de 
selecție a 
partenerului 

28.10.2019, 
ora 13:00 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj str. Victoriei, Nr. 132-134, Tg-Jiu, 
jud. Gorj,  cod postal: 210234, 

 
 
1.4. Comisia de evaluare 
În vederea evaluării candidaturilor depuse, a fost desemnată prin Decizia nr. 865 din 28.10.2019 
o comisie de evaluare formată din: 

 
Nr.  
crt. 

Numele și prenumele Calitatea 

1. Gîrdu Constantin Cristinel Membru  



2. Andriţoiu Liliana Membru  
 
 

CAPITOLUL 2 - MODUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE SELECȚIE A CANDIDATURILOR 

2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor 
Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de participare la procedura de selecţie partener. 
 
2.2. Ședința de deschidere a candidaturilor 
Deschiderea candidaturilor a avut loc la Inspectoratul Școlar Județean Gorj str. Victoriei, Nr. 132-
134, Tg-Jiu, jud. Gorj,  cod postal: 210234, în ziua de 28.10.2019, ora 09:00, în prezența 
membrilor comisiei de evaluare.  
 
Au depus dosare de participare următorii candidați:  

Denumirea organizației Nr. de înregistrare  
al candidaturii 

Data 

Reprezentantul 
împuternicit 

Asociația de prietenie româno-franceză 
ROMFRA Alexandria 

Nr. 21522 din 15.10.2019 Oana Florentina Stoicescu 

 
Candidaturile respinse în cadrul ședinței de deschidere:  
Denumirea organizaţiei 

candidate 
Motivul respingerii Observaţii 

- - - 
 
 
2.3.Calificarea candidaților 
Partenerul – organizație non-guvernamentale (ONG-uri), cu experiență îndomeniul furnizării de 
servicii de consiliere și orientare profesională și acreditat pentru furnizarea acestor 
servicii/experienta si acreditat in derularea de cursurile de calificare nivel 3/experienta si 
acreditat in derularea de cursuri formare avizate sau acreditate de Ministerul Educatiei 
Nationale. 
 

Criteriu calificare 

Asociația de prietenie 
româno-franceză ROMFRA 

Alexandria 
DA NU 

1. Conformitatea documentelor   
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate în 
anunțul de selecție al partenerului și anexele acestuia. 

DA  

Toate rubricile documentelor au fost completate DA  

Informațiile prezentate sunt autentice, clare și conform cu 
solicitările din anunțul de selecție și anexele acestuia 

DA 
 

2. Capacitatea candidatului de a furniza servicii 
corespunzătoare  activităților proiectului 

 
 



Are experiență și expertiză relevantă pentru activitățile pe 
care solicitantul dorește să le desfășoare/în care partenerul 
selectat va fi implicat și poate asigura o valoare adăugată 
consistentă pentru proiect 

DA 

 

Are capacitatea financiară și operațională de realizare a 
activităților din proiect 

DA 
 

Important: orice criteriu de calificare  bifat cu „NU” atrage excluderea candidatului. 
 
 

Documente de calificare depuse   Asociaţia de prietenie 
româno-franceză ROMFRA 

Alexandria 
actul constitutiv/statut/alte documente prin care se face dovada că 
participantul desfășoară acțiuni relevante pentrunecesarul de activități 
cuprins în prezentul anunț de selecție;– în copie 

DA 

dovada deținerii autorizațiilor necesare pentru derularea activităților de 
consiliere și orientare profesională/cursuri de calificare ANC/ cursuri de 
formare avizate sau acreditate de Ministerul Educatiei Nationale– în copie 

DA 

Situațiile financiare aferente exercițiilor financiare din ultimii trei ani fiscali 
(bilanțuri contabile pentru 2016, 2017 și 2018) – în copie 

DA 

Anexa  1 - Cerere de participare completată și semnată - în original DA 
Anexa 2 - Fișa partenerului completată și semnată, din care să reiasă 
experiența și expertiza entității, capacitatea financiară și operațională prin 
evidențierea veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali, conform situațiilor 
financiar-contabile, precum și valoarea adăugată pe care entitatea o poate 
aduce proiectului în vederea îndeplinirii obiectivelor sale- în original 

DA 

Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere că entitateanu se încadrează în 
situațiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului- în original 

DA 

Anexa 4 - Declarație pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către 
reprezentantul legal) prin care își asumă angajamentul de a asigura 
resursele financiare și umane necesare în implementarea proiectului, pe 
toată durata de implementare a proiectului;- în original 

DA 

CV-urile Europass în limba română ale experților cheie propuși de entitate 
pentru proiect, cu menționarea domeniului de expertiză la rubrica “Locul de 
muncă vizat” precum și documente justificative pentru CV-urile experţilor: 
diplome, certificate, atestate, adeverinţe care să ateste informațiile 
prezentate în CV (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu 
originalul) - în original si copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu 
originalul e. CV-urile Europass în limba română ale experților cheie 
propuși de entitate pentru proiect, cu menționarea domeniului de expertiză 
la rubrica “Locul de muncă vizat”precum și documente justificative pentru 
CV-urile experţilor: diplome, certificate, atestate, adeverinţe care să ateste 
informațiile prezentate în CV (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform 
cu originalul);. 

DA 

 
 
Comisia de evaluare a consemnat existența documentelor prezentate de către candidați.  
 
S-au solicitat clarificări organizațiilor candidate după cum urmează: Nu este cazul 
 
2.4. Evaluarea tehnică 



Comisia de evaluare a analizat propunerile tehnice în conformitate cu specificațiile tehnice 
prevăzute în anunțul de selecție. 
 
Partenerul – organizație non-guvernamentale (ONG-uri), cu experiență îndomeniul furnizării 
de servicii de consiliere și orientare profesională și acreditat pentru furnizarea acestor 
servicii/experienta si acreditat in derularea de cursurile de calificare nivel 3/experienta si 
acreditat in derularea de cursuri formare avizate sau acreditate de Ministerul Educatiei 
Nationale. 
 

Criterii de selecţie 
Punctaj 
maxim 

Asociația de 
prietenie româno-
franceză ROMFRA 

Alexandria 

1. Capacitatea operațională și financiară 
50 

puncte 
43 puncte 

 
 

1. 1. Minim 5 experti cu experiență în tipul de activitate asumat 
(dovedit prin CV) propuși pentru activitățile proiectului 
 3 experti - 5 puncte 
 5 experți - 10 puncte 
 Mai mult de 5 experți - 15 puncte 

15 
puncte 

15 puncte 

1.2 Evaluarea calitativă a experienței din CV-urile propuse 
(experiență în domeniul furnizării de servicii de consiliere și 
orientare profesională /experiență în derularea de cursuri 
formare) 
 Experții propuși au experiență minimă dovedită în 

activitățile proiectului cuprinsă între 0 - 3 ani - 3 puncte 
 Experții propuși au experiență minimă dovedită în 

activitățile proiectului cuprinsă între 3 – 5 ani - 7 puncte 
 Experții propuși au experiență minimă dovedită în 

activitățile proiectului cuprinsă peste 5 ani - 10 puncte 

10puncte 3 puncte 

1.3 Evaluarea calitativă a experienței din CV-urile propuse – minim 
1 expert cheie propus are experiență în poziție de coordonare 
proiect/proiecte cu activități de furnizare de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ derularea de cursuri formare. 
 expertul cheie propus are experiență în domeniul furnizării 

de servicii de consiliere și orientare profesională/experienta 
in derularea de cursuri formare - fiind implicat în 1 proiect 
într-o funcție de coordonare - 3 puncte 

 expertul cheie propus are experiență în domeniul furnizării 
de servicii de consiliere și orientare profesională/experienta 
in derularea de cursuri formare - fiind implicat în 2 proiecte 
într-o funcție de coordonare - 7 puncte 

 expertul cheie propus are experiență în domeniul furnizării 

10puncte 10 puncte 



de servicii de consiliere și orientare profesională/experienta 
in derularea de cursuri formare - fiind implicat în 3 sau mai 
multe proiecte într-o funcție de coordonare - 10 puncte 

1.4. Situația financiară (totalul veniturilor din ultimii 3 ani fiscali 
încheiați) 
 Sub 300.000  RON - 5 puncte  
 Între 300.000  și 600.000 RON - 10 puncte  
 Peste 600.000 RON - 15 puncte 

15puncte 15puncte 

2. Experiențaspecifică a partenerului 
50 

puncte 
50 puncte 

 
 

2.1 Dovada experienței partenerului în domeniul furnizării de 
consiliere și orientare profesională/derulare de cursuri de formare:  
 200 beneficiari (persoane fizice) - 5 puncte 
 400  beneficiari (persoane fizice)- 10 puncte 
 Peste 600 beneficiari (persoane fizice)- 15 puncte 

15 
puncte 

15 puncte 

2.2 Dovada experienței partenerului în domeniul furnizării de 
consiliere și orientare profesională/ derulare de cursuri de 
formare, entitate avizată sau acreditată de Ministerul Educației 
Naționale pentru cursuri de formare: 
 1 activități dovedite cu documente - 5 puncte 
 2 activități dovedite cu documente - 10 puncte 
 3 activități dovedite cu documente - 15 puncte 

15 
puncte 

15 puncte 

2.3 Dovada experienței partenerului în derularea de proiecte cu 
finanțare nerambursabilă: 
 2  proiecte cu finanțare nerambursabilă - 5 puncte 
 3 proiecte cu finanțare nerambursabilă - 10 puncte 
 Peste 3  proiecte cu finanțare nerambursabilă – 20 puncte 

 

20 
puncte 

20 puncte 

TOTAL 
100 

puncte 
93  

puncte 
 
 
S-au solicitat clarificări organizațiilor candidate după cum urmează: Nu este cazul 
 
2.5. Candidaturi admisibile 
Următoarele candidaturi au fost declarate inadmisibile:  

Partener candidat Motivul respingerii Observaţii 
- - - 

Următoarele candidaturi au fost declarate admisibile: 
Partener candidat Punctaj 

obţinut 
Admisibil/ 

Inadmisibil/ Solicitare 
clarificări 

Observaţii 

Asociația de prietenie româno-
franceză ROMFRA Alexandria 93 puncte Admisibil  

 



2.6. Selecția candidaturii câștigătoare 
 
Criteriile de selecție a partenerului s-a aplicat numai candidaturilor admisibile, ce au depășit 
pragul minimal de 70 de puncte, conform  anunțului de selecție. 
 
În urma aplicării criteriilor de selecție au rezultat următoarele: 
 
Nr. 
crt. 

Denumire candidatură Punctaj obținut Rezultatul procedurii 
(candidatură câștigătoare/ 

candidatură necâștigătoare) 
1. Asociația de prietenie româno-franceză 

ROMFRA Alexandria 93 puncte Candidatură câștigătoare 

 
I. CAPITOLUL 3 -  Concluzii și semnături  

În urma verificării criteriilor de calificare și evaluării tehnice, candidatura declarată câștigătoare 
pentru participarea la depunerea unei propuneri de proiect în cadrul -  Educaţie şi competenţe, 
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, axa prioritară 6, 
obiectivul specific O.S.6.4. – Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți 
care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, 
inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională; O.S. 6.6. – 
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea 
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli 
incluzive, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

 Asociația de prietenie româno-franceză ROMFRA Alexandria 
 

Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de selecţie, astăzi, 28.10.2019, la sediul 
Inspectoratul Școlar Județean GORJ. 
 
 
Comisia de evaluare 
 
Membru – Prof. Gîrdu Constantin Cristinel 
 
Membru – Prof. Andriţoiu Liliana 
 

 
 

Aprobat 
Inspector Școlar General 
Prof. dr. Mrejeru Marcela 


