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ANUNȚ  

 
CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE PARTENERI 

 
PENTRU PROIECT POCU 4.2. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile 
marginalizate OS 4.2. „Reducerea numărului de persoane aflate în  risc  de sărăcie  și  
excluziune  socială  din Comunitățile marginalizate non roma , prin implementarea de 
măsuri integrate”. 
 
I.CONTEXTUL ANUNȚULUI: 
 
Comuna Costesti, judetul Valcea dorește sa depuna, în calitate de solicitant, un proiect în 
cadrul Axei prioritare 4 din POCU - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, OS 4.2. 
Reducerea numărului de persoane aflate în  risc  de sărăcie  și  excluziune  socială  din 
Comunitățile marginalizate non roma , prin implementarea de măsuri integrate , cu titlul 
”Abordare Integrata a masurilor de Dezvoltare a Comunitatii Costesti – AIM – Dezvoltarea 
Comunitatii Costesti”, in conformitate cu dispozitiile HCL nr. 18/22.08.2016.  
 
În conformitate cu:  
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” - Aprilie 2016  
4. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4, Obiectivul 
Specific 4.2. „Reducerea numărului de persoane aflate în  risc  de sărăcie  și  excluziune  
socială  din Comunitățile marginalizate non roma , prin implementarea de măsuri integrate” 
5. Metodologia privind selecția partenerilor privați pentru proiecte finanțate din Fonduri 
Structurale elaborată de Primăria Comunei Costesti.  
 
Comuna Costesti a organizat selecția de Parteneri pentru un proiect în cadrul Axei 
prioritare 4 din POCU - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, OS 4.2. „Reducerea 
numărului de persoane aflate în  risc  de sărăcie  și  excluziune  socială  din 
Comunitățile marginalizate non roma , prin implementarea de măsuri integrate”, in vederea 
asigurarii competentelor si expertizei necesare implementarii acestui proiect. Au fost vizati 



parteneri persoane juridice (cu excepția Persoanelor Fizice Autorizate, întreprinderi 
individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile), care au experienţă de minimum 6 luni cel 
puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea 
activității/activităților, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de 
rezultat asumate. Partenerii transnaționali nu sunt eligibili pe aceste apeluri de proiecte.  
Potentialii parteneri au trebuit sa prezinte o buna experienta in cel putin unul dintre 
urmatoarele domenii:  
 

1. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii a persoanelor din cadrul 
comunitatilor marginalizate, inclusiv prin masuri de acompaniere si alte tipuri de 
interventii identificate ca fiind necesare. 

2. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-
propriu, in vederea crearii de noi locuri de munca, prin acordarea de micro-granturi, 
precum si a serviciilor de consiliere/consultanta formareprofesionala 
antreprenoriala si alte forme de sprijin (mentorat)atat in faza de infiintare a afacerii, 
cat si post-infiintare. Sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand grupurilor 
vulnerabile in cadrul intreprinderilor sociale de insertie. 

 
 
II. TIPUL PROIECTULUI  
 
Proiectul va fi implementat în Regiunea Sud Vest Oltenia finanțat prin Programul 
Operațional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.2. „Reducerea 
numărului de persoane aflate în  risc  de sărăcie  și  excluziune  socială  din 
Comunitățile marginalizate non roma , prin implementarea de măsuri integrate” 
 
III. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROGRAMULUI  
 
Obiectivul specific al programului constă în 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.  
 
IV. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI SI SCOPUL CERERII DE FINANTARE  
 
Obiectivul general al proiectului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitatea marginalizată Costesti - Periferie, comuna Costesti, prin 
implementarea de măsuri integrate, care favorizeaza accesul la educație, accesul pe piața 
muncii, antreprenoriat, servicii medico-sociale, imbunatatirea conditiilor de viata, asistență 
juridică și medicala..  
Scopul proiectului: Proiectul ”Abordare Integrata a masurilor de Dezvoltare a Comunitatii 
Costesti – AIM – Dezvoltarea Comunitatii Costesti”, vizează reducerea disparitatilor socio-
economice la nivel intracomunitar prin aplicarea unor mecanisme adecvate care raspund 
nevoilor identificate si care vor genera efecte pozitive pe termen scurt si mediu in 
comunitatea marginalizata Costesti – Periferie. 
 
V. PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI  
 
1. Interventii in domeniul educatiei (Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la 
educatie: educatia timpurie de nivel ante-prescolar si prescolar, invatamant primar si 
secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii) 



2. Interventii in domeniul ocuparii fortei de munca (Sprijin pentru accesul si/sau 
mentinerea pe piata muncii, de exemplu consiliere, orientare, formare profesionala,, 
subventionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor apartinand grupului tinta, 
participarea la programe de ucenicie si stagii, etc.) 
3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu 
4. Interventii in domeniul dezvoltarii/furniz[rii de servicii (sociale/medicale/medico – 
sociale) (Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii social/furnizarea de servicii/inclusive 
in cadrul centrelor comunitare integrate – medico – sociale) 
5. Interventii in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit (inclusiv reabilitarea locuintelor 
si/sau legalizarea asigurarii de utilitati) 
6. Interventii in domeniul activitati/sub-activitati in domeniul acordarii de asistenta juridica 
pentru reglementari acte (acolo unde este cazul) 
7. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea 
problemelor cu care se confrunta comunitatea/ Actiuni de facilitare si mediere pentru 
identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii prin 
abordare participativa. 
 
Partenerii vor fi implicati in toate activitatile proiectului, in functie de competentele si 
expertiza necesara si dovedita.  
 
VI. PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTENERULUI  
 
Procedura asigura selectia de parteneri conform Anuntului de selectie publicat pe site-ul 
http://www.comuna-costesti.ro/, judetul Valcea, in vederea constituirii unui parteneriat 
viabil si competent formalizat printr-un Acord de parteneriat, avand ca scop asigurarea 
competentelor si expertizei necesare implementarii proiectului social cu titlul ”Abordare 
Integrata a masurilor de Dezvoltare a Comunitatii Costesti – AIM – Dezvoltarea Comunitatii 
Costesti”, in cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei, OS 4.2. „Reducerea numărului de persoane aflate în  risc  de sărăcie  și  excluziune  
socială  din Comunitățile marginalizate non roma , prin implementarea de măsuri integrate” 
 
 
Pana la expirarea termenului de depunere a dosarelor, 06.09.2016, ora 12.00 au fost depuse 
2 dosare de candidatura la procedura de selectie dupa cum urmeaza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comuna-costesti.ro/


 
 
 
 
 
Acestea au fost supuse analizei in baza celor doua grile de evaluare: Anexa nr. 3 - Grila de 
Evaluare etapa de calificare a participantilor si Anexa nr. 4 - Evaluare etapa de selectie a 
participantilor. 
 
a)Etapa I. Evaluarea administrativa a dosarelor s-a efectuat in conformitate cu Anexa 3 - 
Grila Evaluare etapa de calificare a participantilor. 
 
 
 
 
 
Nr. Denumire candidat Conform din punct 

de vedere 
administrativ 

Calificat pentru etapa 
a II –a de evaluare – 
selectia partenerilor 

 
1. 

 
S.C. GLOBAL COMMERCIUM 
DEVELOPMENT S.R.L. Bucuresti 
 
 

 
DA 

 
CALIFICAT 

 
2. 

 
DEVO Development Solutions SRL 
Bucuresti 

 
DA 

 
CALIFICAT 

 
 
b) Etapa a II-a. Evaluarea in vederea selectiei partenerilor s-a efectuat in conformitate cu 
Anexa 4 – Grila Evaluare etapa de selectie a participantilor. 
Au fost evaluate un numar de 2 dosare din totalul de 2 depuse, calificate in urma verificarii 
conformitatii administrative. Acestea au primit urmatoarele punctaje: 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Denumire candidat Forma de organizare 
juridica 

Nr. inregistrare dosar 

 
1. 

 
S.C. GLOBAL COMMERCIUM 
DEVELOPMENT S.R.L. Bucuresti  
 
 

 
Societate Comerciala 

 
3855 /06.09.2016 

 
2. 

 
DEVO Development Solutions 
SRL Bucuresti 

 
Societate comerciala 

 
3969/06.09.2016 



Nr. Denumire candidat Punctaj obtinut Rezultat evaluare 
 

1. 
 
S.C. GLOBAL COMMERCIUM 
DEVELOPMENT S.R.L. Bucuresti 
 
 
 

 
100,00 puncte 

 
ADMIS 

 
2. 

 
DEVO Development Solutions 
SRL Bucuresti 
 

 
80,00 puncte 

 
ADMIS 

 
 
Concluzii: 
 
In urma procedurii de selectie detaliate mai sus, se declara admisi urmatorii candidati in 
vederea semnarii unui Acord de parteneriat pentru elaborarea si depunerea cererii de 
finantare aferente proiectului cu titlul ” Abordare Integrata a masurilor de Dezvoltare a 
Comunitatii Costesti – AIM – Dezvoltarea Comunitatii Costesti”, in cadrul POCU 2014-2020, 
Axa prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  OS 4.2. „Reducerea numărului 
de persoane aflate în  risc  de sărăcie  și  excluziune  socială  din Comunitățile marginalizate 
non roma , prin implementarea de măsuri integrate”: 
 
Nr. Candidati admisi 
1. S.C. GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT S.R.L. Bucuresti 
2. DEVO Development Solutions SRL Bucuresti 

 
S.C. GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT S.R.L. Bucuresti este admis ca si partener 
pentru partea de formare. 
DEVO Development Solutions SRL Bucuresti este admis ca si partener pentru partea de 
antreprenoriat. 
  
Contestatiile se pot depune in termen de o zi de la data publicarii rezultatelor, respectiv 
pana la data de 09.09.2016 orele 14:00. Contestatiile se vor solutiona de catre Comisia de 
contestatii in data de 09.09.2016 pana la orele 16:00. 
Rezultatele finale se vor publica pe site-ul Primariei Costesti http://www.comuna-
costesti.ro/ pana in data de 12.09.2016 dupa orele 16:00. 
 
 
 
Comisia de evaluare: 
 
Predoiu Bucura Liliana                  – Presedinte 
Borascu Mihaela                              – Membru 
Huidu Maria                                      – Membru 
Magureanu Mihaela Silvia            – Secretar                                                                08/09/2016 


