
 
 

Autoritatea contractantă 
PRIMARIA SECTORULUI 3  

 
 
 

COMUNICAREA din data  de 29.07.2016 
privind rezultatul procedurii de selectie transparenta a partenerilor pentru proiectul 

„“ORIZONT 360 – ORIENTĂM, RELANSĂM, INOVĂM, ZILNIC pentru OPORTUNITĂŢI 
NOI şi TEMEINICE la 360⁰ ”    ”  

 
Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul 

procedurii de selectie transparenta a partenerilor oferta dumneavoastră a fost declarată 
câştigătoare oferta/candidatura ASOCIAŢIEI PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ 
PROETNICA cu un punctaj de 80 de puncte. 

 
Toate ofertele/candidaturile au fost considerate admise îar în urma analizei acestora 

s-a obținut următorul punctaj:  
 

Nr. 
crt.  

Candidatul   Punctaj 

 Criterii  Criteriul 1 
Propunerea tehnică  

Criteriul 2 
Experienţă  

Criteriu3 Resurse 
operaționale 

Total 

1 FUNDAŢIA DEZVOLTAREA 
POPOARELOR  

15 53 0 68 

 
2 

ASOCIAŢIA EUROPA SOCIALĂ  7 
 

19 20 46 

 
3 

Asociaţia de Dezvoltare Comunitară 
AGENŢIA  ÎMPREUNĂ 

5 
 

35 15 55 

4 Asociaţia E-Romnja 20 32 15 67 
5 ASOCIAŢIA PENTRU 

INCLUZIUNE SOCIALĂ 
PROETNICA  

20 40 20 80 

 
 
Solicitaţi alte informaţii la Directia Managementul Proiectelor, persoana de contact: 

Nicoleta Dincă, TEL: 0213118993 / 0751944303 
 
Criteriile  de selecție din anuntul de selecție publicat în data de 1.07.2016  sunt 

prezentate mai jos: 
 

 
1. Domeniul de activitate sa fie conform cu activităţile necesare atingerii obiectivelor propuse 

 
a. Organizatia trebuie sa aibă expertiză relevantă de minimum sase luni în domeniul 

activităţilor pe care le va desfășura în proiect, respectiv în domeniul combaterii 
discriminării și  promovării multiculturalismului    

b.  Organizatia trebuie sa fie acreditata pentru a presta, in conditiile legii aceste 
servicii  



        (Criteriu 
eliminatoriu) 
 

2. Calitatea propunerii tehnice       
 (20 puncte) 

a. Prezentarea detaliata a metodologiei propuse pentru participarea  în proiect și  
planul de lucru conceput     

 (20 puncte)  
 

 
3. Experienţa similara in domeniu  

(60 puncte)  
a. Experienta in managementul si implementarea de proiecte cu finantari europene

        
 (10 puncte)  

b. Experienta in domeniul campaniilor sociale în comunităţile marginalizate aflate în 
risc de sărăcie, în care există și populaţie aparţinând minorităţii rome 

(20 puncte)  
 
c. Experienta in organizarea de acţiuni în domeniul combaterii discriminării adresate 

etnicilor romi și non-romi din comunitate   
 (20 puncte)  

d. Experienta in organizarea de acţiuni de implicare activă și voluntariat   
                  (10 puncte) 

 
 

4. Resurse operaţionale – resurse umane  - Experţi cooptaţi cunoscători ai limbii romani 
implicaţi și cu experienţă in campanii sociale     

  (20 puncte) 
 

a. Candidatul asigură  unui expert cunoscători ai limbii romani implicaţi și cu experienţă 
in campanii sociale 

(5 puncte) 
 
b. Candidatul asigură  doi experţi cunoscători ai limbii romani implicaţi și cu experienţă in 

campanii sociale  
(10 puncte) 

 
 
c. Candidatul asigură  trei experţi  cunoscători ai limbii romani implicaţi și cu experienţă 

in campanii sociale 
(15 puncte) 

 
d. Candidatul asigură  patru experţi  cunoscători ai limbii romani implicaţi și cu experienţă 

in campanii sociale 
(20 puncte) 

 
  

 


