Nr. inregistrare: 659-DV/21.12.2018

Raportul evaluarii dosarelor de selecţie parteneri, persoane juridice,
pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional
Capital Uman (POCU) 2014-2020,
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Proiectul: „Îmbunătățirea economiei și a ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea
antreprenoriatului social – “SUSȚINEM SES””.
Bugetul estimat al proiectului: maxim 3.000.000 euro
Durata estimata a proiectului: Maxim 36 luni.
Regiunea/Regiunile eligibile propuse pentru acest proiect:
Regiunea Centru, Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea Sud-Est.

Încheiat azi 21.12.2018, cu ocazia finalizării procedurii de selecţie a partenerilor persoane juridice,
pentru depunerea proiectului in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 cu titlul
„Îmbunătățirea economiei și a ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea antreprenoriatului social
– “SUSȚINEM SES””, care va fi depus in cadrul apelului Programului Operational Capital

Uman (POCU) 2014-2020, Axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, în
cadrul Obiectivului tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a
oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului
social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară
pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16:
Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră
auto-sustenabilă, în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice – „Sprijin
pentru înființarea de întreprinderi sociale - AP 4/PI 9.v/OS 4.16 – varianta august 2018”,
aferent Codului de apel: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de
economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Procedura de selecţie s-a derulat cu parcurgerea următoarelor etape:
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Publicarea pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse
Alimentare - IBA București, în data de 06.11.2018 a unui anunţ, cu numărul de înregistrare
602-DV/06.11.2018, având titlul în cadrul site-ului “Anunţ de selecţie parteneri, pesoane
juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman
(POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei” (anunțul
fiind
disponibil
la
adresa:
http://bioresurse.ro/wordpress/wpcontent/uploads/2019/01/1.Anun%C5%A3-selec%C5%A3ie-parteneri-POCU-4.16_IBA.pdf),
prin care se explică întreaga metodologie de selecţie a partenerilor, documentele care trebuiesc
depuse, precum și toate condițiile de calificare, dar și de evaluare si selectare pe baza de punctaj;



Evaluarea documentelor primite, din punct de vedere al cerinţelor minime,
prescripţiilor, caracteristicilor de natură tehnică, condițiilor de eligibilitate și de
calificare (conform Anexei 3 la anunț), dar și a evaluarii si selectării pe bază de
punctaj (conform Anexei 4 la anunț), stabilite prin metodologia prezentată în anunţul
de selecţie parteneri, persoana juridica, pentru depunere de proiecte, în cadrul
Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axei prioritare 4 –
Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Comisia de evaluare, constituită în baza Deciziei Directorului General al Institutului Naţional
de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, avand nr. 221/19.12.2018, a
participat azi 21.12.2018, ora 09:00, la evaluarea dosarelor depuse pentru selectarea de
partener pentru proiectul POCU 4.16, avand titlul „Îmbunătățirea economiei și a ocupării
forței de muncă, prin dezvoltarea antreprenoriatului social – “SUSȚINEM SES”” care
va fi depus in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axei
prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, în cadrul Obiectivului tematic 9:
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare,
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale
în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea
forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de
economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, în conformitate cu Ghidul
Solicitantului – Condiții Specifice – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16 – varianta august 2018”, aferent Codului de apel:
POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa
într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie
sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Comisia a evaluat dosarele de înscriere conform anunţului de selecţie nr. 602-DV/06.11.2018,

având titlul în cadrul site-ului “Anunţ de selecţie parteneri, pesoane juridice, pentru
depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 20142020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, publicat pe site-ul
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA
București”, în data de 06.11.2018, disponibil la adresa http://bioresurse.ro/wordpress/wpcontent/uploads/2019/01/1.Anun%C5%A3-selec%C5%A3ie-parteneri-POCU-4.16_IBA.pdf.
Comisia a luat act despre faptul că în conformitate cu anunţul de selecţie, dosarele trebuiau depuse de
către organizaţiile (persoanele juridice) interesate să participe la selecţie, cuprinzând toate
documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU 4.16”,

la registratura Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse
Alimentare - IBA București, din Str. Dinu Vintila, nr. 6, sector 2, Bucuresti, în data de
26.11.2018, în intervalul orar 08:00 - 16:00.
În intervalul şi până la termenul stabilit a fost depus 1 singur dosar, din partea unei entităţi persoane
juridice, de drept privat fără scop patrimonial (ONG - asociatie) furnizor de formare profesionala
autorizat, după cum urmează:
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1. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE SI INOVARE SOCIALA PENTRU TINERET SI
PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE – ASIST – nr. inrg. 632-DV/26.11.2018
Comisia a evaluat dosarele înscrise si depuse, conform tuturor criteriilor din anunţul de selecţie nr.

602-DV/06.11.2018, având titlul în cadrul site-ului “Anunţ de selecţie parteneri, persoane
juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital
Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie”,
publicat pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse
Alimentare - IBA București.
În urma evaluării dosarului depus, punctajul rezultat este următorul:
Nr.
crt.

Denumire entitate juridică

Numărul și
data
înregistrării
dosarului
depus

Criterii de
verificare în
etapa de
calificare
–
conform
Anexei nr. 3

Punctaj
obţinut în
etapa de
evaluare şi
selectare

Rezultat

–
conform
Anexei nr. 4
(puncte)
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ASOCIAŢIA
DE
DEZVOLTARE
SI
INOVARE
SOCIALA
PENTRU TINERET SI
PERSOANE
DIN
GRUPURI
VULNERABILE - ASIST

632DV/26.11.2018

Calificat

85

Admis

– persoana juridică de drept
privat, fără scop patrimonial
(furnizor
de
formare
profesionala autorizat)

Astfel, s-a încheiat prezentul raport de evaluare al dosarelor de selecţie pentru parteneri proiect POCU
4.16, în cadrul activităţii de selectare a partenerilor, persoane juridice, pentru depunere de proiecte, in
cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, în conformitate cu anunţul de selecţie nr.
602-DV/06.11.2018, publicat pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Bioresurse Alimentare - IBA București”, în data de 06.11.2018, având titlul în cadrul
site-ului “Anunţ de selecţie parteneri, persoane juridice, pentru depunere de proiecte, în

cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4:
Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, pentru încheierea unui Acord de parteneriat în
vederea depunerii şi implementării unui proiect cu titlul „Îmbunătățirea economiei și a ocupării
forței de muncă, prin dezvoltarea antreprenoriatului social – “SUSȚINEM SES””, în
cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axei prioritare 4 –
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, în cadrul Obiectivului tematic 9: Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de
investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în
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întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea
forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de
economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, în conformitate cu Ghidul
Solicitantului – Condiții Specifice – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16 – varianta august 2018”, aferent Codului de apel:
POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa
într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie
sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă..
Faptul că o entitate si anume o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial (furnizor de
formare profesionala autorizat) a fost selectata conform procedurii de selecţie, nu creează nicio
obligaţie pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse
Alimentare - IBA București, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu va fi selectată
pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul elaborării dosarului cererii de finanţare, nu
fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA
București îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerului selectat
înainte de încheierea şi semnarea acordului de parteneriat.
Comisia de evaluare, constituită în baza Deciziei Directorul general al Institutului Naţional de
Cercetare –Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare cu Nr. 221/19.12.2018:

1.
2.
3.
4.

Mosoiu Claudia (Presedinte) ………………
Stanescu Calin Alexandru (Membru 1) …………….
Romedea Novikov Adrian (Membru 2) ………………
Stoican Elena Claudia (Membru 3) ……………

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare
IBA București
Reprezentant legal / Director general
Conf. dr. ing. Nastasia BELC
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