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REZULTAT PRIVIND SELECTIA PARTENERILOR, ENTITATI PRIVATE, PENTRU
PROIECTE FINANTATE in cadrul - Programului "Dezvoltare locali, reducerea sdriciei
9i cregterea^incluziunii romilor", Apelul 2 "EDUCATIE INCLUZIVA PENTRU COPII $l

TINERf fN SITUATII DE RISC", prin cranturile SEE si Norvegiene 2014-2021

anunte deschiderea selectiei de parteneri entitdti private tn cadrul

in conformitate cu prevederile Cap.V, art.14 din OUG nr. 34t2017 privind gestionarea
financiard a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul
Economic European 2014-2021 Qi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021; Normelor
metodologice din 31 octombtie 2017 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgen{d a
Guvernului nr. 3412017 privind gestionarea financiard a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar al Spa{iului Economic European 2014-2021 gi Mecanismului
financiar norvegian 2014-2021 , Legisla{iei na{ionale aplicabile si a UE privind achiziliile
publice, art 8.15 din Regulament; Ghidului aplicantului, Apelul nr.2 de Propuneri de Proiecte
'EDUCATTE INCLUZTVA PENTRU COPil 9t TtNERt iN StTUATil DE R|SC", finan{at prin
Granturile SEE gi Norvegiene 2014-2021 Direclia Generald de Asistenti Sociali 9i
Protecfia Copilului Arad a organizat, in data de 13.0:].2019, conform ANUNIULUI de
selectare parteneri entitdti private publicat in data de 06.03.2019 pe site-ul institutiei
http://www.dqaspc-arad.rolanunt-selectare-parteneri-entitati-private-proqramul-dezvoltare-
locala-reducerea-saraciei-si-cresterea-incluziunii-romilor/ procedura de evaluare a
partenerilor entitdli private in vederea depunerii unui proiect in cadrul Apelului 2 pentru
propuneri de proiecte 'EDUCATIE INCLUZIVA PENTRU COPIT gt TtNERt iN StTUATil DE
RISC" din cadrul Programului "Dezvoltare locale, reducerea sdrdciei si cresterea incluziunii
romilor", finanlat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 .

Conform anuntului publicat, pand la termenul limitri de depunere a Dosarelor de
candidaturd, respectiv pAnd la data de 12.03.2019 a depus ofertd un singur candidat:

1. Asocialia Centrul de resusrse si informare perrtru profesiuni Sociale (CRIPS)
Bucuresti,

Comisia de evaluare a dosarelor de candidaturd pentru selectia de parteneri entitdfi
provate, numitd prin Dispozitia nr. 449A din 25.02.2019, in urma evaluerii a decis
u rmetoarele.

EVALUAREA ADMINSITRATIVA A CANDTDATULUT - Asociatia Centrul de resurse Qi
informare pentru profesiuni Sociale (CRIPS) Bucureqti - Candidatul este admis, conform grilei



Criteriu de evaluare DA NU
t. Co nform itatea doc u m entel or

Au fost depuse de catre candidat toate documentele solicitate prin anuntul de selectie
DA

Scrisoare de intentie
Declara{ie cd ONG-ul nu se afla in situatie de falimenU nu sunt intratr: in administrarea unei
autoritdti judiciare sau Tn curs de lichjdare/nu gi-au suspendat activitiitile/nu sunt subiect al
procedurilor vizand aceste aspecte sau sunt intr-o situatie similare ca urmare a aplicerii unei
proceduri similare prevdzute in leqislatia sau reqlementarile nationale in viqoare, etc,,

DA

Portofoliu de proiecte in domeniile prevenirea gi combaterea abandonului scolar si formarea
permanentd a personalului din servicii socrale gi a cadrelor didactjce, cLr mentionarea bugetului
qestionat in fiecare proiect;

DA

Copie dupe documentele constitutive ale organizatiei si dupd certificatul de inreglstrare fiscala; DA
Copii dupa cel putin o autorizatie ANC de furnizor de formare prol'esionald a adultilor in
domeniul asistentei sociale/ educatiei.

DA

ll. Capacitatea candidatului de a participa la activitililor proiectului
Candidatul intruneste conditiile de eliqibilitate din ohid DA

Ill. Conduita candidatului
Si-a depus documentele in termenul din anuntul de participare DA
Toate documentele sunt prezentate corespunzator, ugor de parcurs, intr-un format facil pentru
evaluator

DA

DA

de mai jos.

GRILA DE EVALUARE
informare pentru profesiuni

$I SELECTARE A
Sociale (CRIPS)

Asocialia Centrul de resurse $iOFERTANTULUI
BucureEti

Criterii de seleclie Punctaj
maxim

l.Gapacitate financiarA
Buqetul qestionat in cadrul proiectelor 30

Pane la 100.000 euro - 5 puncte
Tntre 100.000 si 200.000 euro - 20 puncte
Peste 200.000 euro - 30 puncte

2. Capacitate profesionale
2.1. Are un portofoliu de proiecte in domeniile prevenjrea si combaterea

abandonului qcolar gi formarea permanente a personalului din servicii sociale
si a cadrelor didactice, intre 1 -2 proiecte - 20 puncte

Are un portofoliu de proiecte in domeniile prevenirea si combaterea
abandonului scolar si formarea permanenia a personalului din servicii sociale
si a cadrelor didactice, 3 proiecte sau mai multe - 40 puncte'

40

2.2. Dovada experientei 'in domeniul FORIVIARII ca si activitate ia

30 punqte
proiectului -max.

Intre 1 - doud autorizatii ANC - 10 puncte
Mai mult de doue autorizatii ANC 30 puncte 30

TOTAL 100 puncte

In concluzie, Comisia de evaluare a dosarelor de candidaturd depuse pentru selectia
de parteneri, entitdli private pentru PROIECTE FINANTATE in cadrul - Programului
"Dezvoltare locald, reducerea sdfeciei Si cresterea incluziunii romilor", a decis selectarea
Asociatiei Centrul de resurse gi informare pentru profesiuni lSociale (CRIPS) Bucuresti. pentru

2



a depune un proiect in cadrulApelului 2 "EDUCATIE INCLUZIVA PENTRU COPII $l TINERI
lN SITUATII DE RISC', prin Granturile SEE si Norvegiene2014-2021

Pregedinte Comisie: Erika Stark

Membru Comisie: Macavei Sorin

Membru Comisie: Robotyin Elena
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