Consiliul Local Vetrișoaia, județul Vaslui
Nr. de inregistrare: 3969/03.11.2016

ANUNȚ FINAL PRIVIND REZULTATELE
PROCEDURII SELECȚIE PARTENERI

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG
64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Consiliul Local
Vetrișoaia a organizat procedura de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu
entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axei prioritare 6: Educație și
competențe, Priorității de investiții 10 (i) Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu
și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv
la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și
formare, obiectivelor specifice: OS 6.2 ”Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și
preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii
aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”; OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a
școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii
aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din
mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic”; OS 6.4 ”Creșterea numărului de
tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se
reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și
programe de formare profesională”; OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic
din învățământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive”. Procedura de evaluare a fost conform
anuntului de intentie privind selectia de parteneri numar 3721/ 17.10.2016.

În urma procedurii de selecție a partenerilor, se declară admiși următorii candidați în vederea
semnării unui Acord de Parteneriat pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare:
Nr. crt
1
2
3

Denumire candidat admis
Conliliul Local Local Pungești- conform procedurii nu intra in grila de evaluare ADMIS,
fara punctaj, nu au intrat in grila de evaluare
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” sat Oșești - ADMIS, fara punctaj, nu au intrat in grila
de evaluare
Asociația Iubire și Încredere – 70 p

Rezultatul final al procedurii de selecție se va publica pe site-ul Consiliului Local Vetrișoaia, iar
partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele funizate în Fișa Partenerului.
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