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ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 
CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU) 

 
 

CRFPA Vâlcea  a organizat procedura de selecție a partenerilor privati pentru încheierea  
unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare aferente 
unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) în 
conformitate cu prevederile: 
- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020; 
-  PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  Cod 2014RO05M9OP001 - GHIDUL 
SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE - „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 
& OS 1.2; 
- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020 modificat prin corrigendumurile aferente (1,2,3,4) - document care cuprinde informații și 
reguli generale de eligibilitate aplicabile în mod obligatoriu solicitanților care doresc să obțină 
finanțare din FSE, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020; 
- Procedura de selecţie a partenerilor în vederea aplicării unor cereri de finanţare pentru 
proiecte implementate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia CRFPA 
Vâlcea nr.1 din 07.01.2018. 
 
 
Anunțul de selecție, publicat pe site-ul CRFPA Vâlcea în data de 30.12.2021, a cuprins 
informații privind: 
 Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi 

selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de 
finanţare pentru un proiect, precum si Criteriile de eligibilitate 

 Obiectivul specific al programului 
 Obiectivul general al proiectului 
 Scopul cererii de finanțare 
 Principalele activități ale proiectului 
 Activitățile în care va/vor fi implicat/implicați partenerul/partenerii 
 Valoarea proiectului 
 Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv 

punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte) 
 Modul de desfășurare a procedurii de selecție 
 Depunerea documentelor 
 Rezultatul procedurii 
 Soluționarea contestațiilor 
 Informații suplimentare 
 Anexe: 



 

 
 
Anexa 1 – model Scrisoare de intenție 
Anexa 2 – model Fisa partener 
Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor 
Anexa 4 - Grila evaluare si selectare a ofertanților 
 
Până la termenul stabilit, respectiv până la data de 14.01.2022 a fost depus un singur 
dosar SC FORMEXPERT SRL, înregistrat cu nr. 202/14.01.2022. 
 
În urma verificării documentațiilor depuse a fost întocmită de către comisia de evaluare 
Anexa nr. 3 ”Grila evaluare etapa de calificare a candidaților” conform căreia a fost 
admisă SC FORMEXPERT SRL. 
 
În urma desfășurării Procesului de evaluare, a fost întocmită de către comisia de evaluare 
Anexa 4 ”Grila evaluare și selectare a ofertanților”, conform căreia SC FORMEXPERT SRL 
a fost declarat admis cu  68,33  puncte. 
 

Comisia de selecție parteneri: 

Președinte   - Iliescu Ion Adrian ________________________________ 

Membru  - Petre Mihaela _____________________________ 

Membru   - Sirbu Dacian Constantin   _________________________ 

Membru   – Balasa Traian ___________________________ 

Secretar  - Bucura Daniela Elena _________________________ 

 

 

 


