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Serviciul Management Proiecte 

Municipiul Botoşani 

Piaţa Revoluţiei, nr, 1, judetul Botoşani 

Date de contact 

Tel: 0231.502.200 
Fax: 0231.531.595 
E-mail: QIimari;tr.illILrhnarţ.<lbLro 

Web: w\Yw...J)Iil.nari"bLrQ 

ANUNŢ PRIVIND REZULTATELE PROCEDURII DE SELECTIE 
pentru Încheierea unui Acord de Parteneriat În vederea implementării unui 

proiect În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă2014-2020 

Cererea de proiecte CP412017 

Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai 
dezvoltate, cât şi din regiunile mai puţin dezvoltate, să introducă managementul 
calităţii În concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a 

managementului calităţii În autorităţi şi instituţii publice 2016-2020 

1. REFERINŢE: A 

Procedura aplicată: In conformitate cu prevederile OUG 40/2015 gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, ale 
HG 9312016 privind normele metodologice de aplicare a OUG 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014
2020 şi ale OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale 
şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, cu completările şi modificările 

ulterioare, analizând prevederile Ghidului Solicitantului pentru Cererea de proiecte 
CP4/2017, "Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai 
dezvoltate, cât şi din regiunile mai puţin dezvoltate, să introducă managementul 
calităţii În concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a 
managementului calităţii În autorităţi şi instituţii publice 2016-2020", Municipiul 
Botoşani lansează procedura de selecţie a parteneriior privaţi pentru Încheierea 
unui Acord de parteneriat. 
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Numărul, data anunţului şi data publicării acestuia:
 
Anunţ selecţie parteneri 5391/28.02.2017
 

Principii: 
Transparenţa 

Nediscriminarea
 
Tratamentul egal
 
Eficienţa utilizării fondurilor 

2. OBIECTIVE: 

Obiectivul specific al axei prioritare 2: sprijinirea susţinerii unui management performant 
la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale, creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii 

la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi îmbunătăţirea accesului şi a calităţii 

serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparenţe şi 

integrităţi sporite la nivelul acestuia. 

Cererea de finanţare care va fi depusă de Municipiul Botoşani va viza OS 2.1: 
Introducerea de sisteme şi standarde comune În administraţia publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari in concordanţă cu SCAP; 

Obiectivul general al proiectului: Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate de către 

PMB cetăţenilor prin consolidarea / Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii şi 

performanţei, În concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a 
managementului calităţii În autorităţi şi instituţii publice 2016-2020, Obiectiv specific 1.2. 
Implementarea de sisteme unitare de management al calităţii aplicabile administraţiei 

publice, standardul ISO 9001 şi instrumentul CAF, inclusiv formarea /instruirea specifică 

pentru implementarea sistemului / instrumentului de management al calităţii. 

Scopul constituirii parteneriatului este de a elabora şi de a depune spre finanţare un proiect 
în vederea atingerii obiectivului general sus-menţionat, În conformitate cu prevederile 
Ghidului Solicitantului. 

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare este 24 martie 2017, ora 14.00. 

3.	 DURATA maximă de implementare a proiectului: 16 luni 

4.	 ACTIVITĂŢILE ce vor fi derulate În cadrul proiectului vor fi din următoarele 

categorii: 

•	 Managementul proiectului 
•	 Informare şi publicitate 

•	 Organizare de evenimente 
•	 Introducerea/extinderea sistemului de management al calităţii (ISO, CAF, etc) 
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•	 Formarea/ instruirea specifică a personalului propriu, inclusiv a factorilor de 

decizie. 

Partenerii vor putea fi implicaţi În desfăşurarea activităţilor relevante ale 
proiectului, În funcţie de specificul şi experienţa fiecăruia dintre membrii 
parteneriatului, cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului. 

5.	 COFINANŢARE 

Partenerul selectat va asigura o cotă de cofinanţare in conformitate cu 
prevederile Ghidului Solicitantului. 

6.	 REZULTATE AŞTEPTATE: 

R2: Sistem de management al performanţei şi calităţii corelat cu Planul de 
acţiune În etape implementat În administraţia publică locaiă; 

R5: Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice 
locale Îmbunătăţite, În vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest 
obiectiv specific 

7.	 CALENDARUL PROCEDURII DE SELECŢIE: 

~-U-b~-li~c-a~-r_e~~a-_n~u~n~ţ=la-n=sa~re~=pr~o~ce~d~u~ră=~~~-t-i~-e-i-~:-=~e_ţie~_~a-_=p_a~rt~-e_--n=-e=r-il=o~-_-_~~_~~~__ 28T~~~~~ 71
 
Constituirea comisiei de evaluare si selectie a dosarelor	 28.02.2017 
-------------------~-------------- ------j 

Transmitere solicitări de clarificare de către potenţialii candidaţi __-c-t-0203.201 j-j 
-J-ransmitere răspunsuri la soiicitările de clarificări, de către Municipiui Botoşani 03.Q3.201b_/ 
J)epunerea dosarelor de candidatură 07.03.201U 
Evaluarea dosarelor de către comisia de evaluare şi selecţie 08.03-'.2017H 
Întocmirea Procesului verbal privind procesul de evaluare si selectie 08.03.2017.. .	 -----'---~-- ----

r--1::-n.c.t0c.cc.mc.icc.rec.a'--'.R.cca_"p-,o-,-,-rtu_lu_i_pr_o_ce_d_u_rii_d_e_e_va_l_ua_r~s_e_le_c\i.e_________ 0_8_.0_3-'.:2.9.17 
Publicare anunt priVind rezultatele s~~ ~803.20JL_ 

Depunerea contestaţiilor 09.03.:2017_ 
Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor ~0.03.2017 

Solutionarea contestatiilor 
Publicarea anunţului fi'nal p-r"Civ--ci-n-d-:-re-z-u--cl-ta-te-lc-e-s--e"Cle-c-ţ-iec-i----- 10.03.2017 --

Contactarea partenerilor selectaţi	 i 10.03.2017 j 
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8. MODUL DE DESFĂSURARE A PROCEDURII DE SELECTIE , , 

Comisia de evaluare şi selecţie, numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Botoşani 

nr. 367/28.02.2017 s-a Întrunit În data de 08.03.2017 pentru evaluarea şi selecţia de parteneri 
pentru Încheierea unui Acord de Parteneriat În vederea implementării unui proiect În cadrul 
Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2, OS 2.1.. 
Cererea de proiecte CP4/2017- Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale, atât din 
regiunile mai dezvoltate, cât şi din regiunile mai puţin dezvoltate, să introducă 

managementul calităţii În concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată 

a managementului calităţii În autorităţi şi instituţii publice 2016-2020 
În perioada de depunere a dosarelor, nu s-au Înregistrat solicitări de clarificări din 

partea potenţialilor candidaţi. 

Pentru această procedură de selecţie a fost depus, până la expirarea termenului limită, 

un singur dosar de candidatură, transmis de Asociaţia Română pentru Transparenţă. 

Membrii comisiei au evaluat dosarul depus conform Metodologiei publicate pe site-ul 
Primăriei Botosani: 

r-Nr inregistrare d_o_s_a_r Denumire entitate l~82/07.03.2017 i Asociaţia Română pentru Transparenţă Bucur-e-şt-i--~ 
În conformitate cu Metodologia de evaluare şi selecţie au fost parcurse următoarele 

etape: 

ETAPA 1: Verificarea modului de indeplinire a criteriilor de calificare, prin raportare 
la Anexa 5 la Metodologie - Grila de evaluare etapa de calificare a participanţilor 

Participant: Asociaţia Română pentru Transparenţă-Bucureşti 

I Criteriu calificare --·----JDAiNU---.] 
if:C;onformitatea documentelor----..-- i--------1 
I Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunt de x 1--1 
I 

t'
!selecţie -t 

~ocumentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul x '---1 
www.primariabt.ro I 
Documentele date ca model sunt integral şi corect completate x . 

II. Capacitatea participantului de a furniza servicii corespunzător ----~---..., 
activităţilor proiectului 

sunt necesare implementării proiectului, conform cu I 
___________ __......L 
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,activitatea/activităţile la care doreşte să fie partener I l 
I Are experienţă În implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare Ix 1 

proiectu UI, ~ I 

I Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din I x - -I, 
proiect 

-~c----c---~ 
III. Conduita ofertantului --+--+----1 
Nu se află În niciuna din situaţiile de excludere prevăzute În cadrul x --ţ-----jl 
Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilormenţionate in l "'_ '! 

Ghidul Solicitantului -----' ~ " 
--~ 

Având În vedere că, În urma aplicării grilei, s-a bifat DA la toate criteriile de calificare, 
dosarul a trecut În etapa următoare- de selecţie a participanţilor: 

ETAPA II: Etapa de selecţie a participanţilor, prin raportare la Anexa 6 la 
Metodologie - Grila de evaluare etapa de selecţie a participanţilor 

Participant: Asociaţia Română pentru Transparenţă-Bucureşti 

~~~t"riideevaluare 1 ~~~~~i - =~~;':~~~ 
l+~apacitatea operaţională şi financiară -----J 50----LC...~50 
1~fBesurse umane 30 30 
,-- Numarul de experţi cheie cu experienţă În tipul de activitate 
I asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului I 
I (doar experţi cu studii superioare), 15 15 l' 

i • 1 - 2 experţi - 5 puncte I 1 

I • I3 - 4 experţi -10 puncte l '
i • Mai mult de 5 experţi -15 puncte ~ r 
i Evaluarea calitativă a experienţei din CV -~-~--- ~~·---I 
I • Nivel scăzut (experienţă de până la un 1 an) - 5 

I puncte 15 I 15 
• Nivel mediu (experienţă cuprinsă Între 1 şi 3 ani) - 10 1_ 

I puncte I 

! • Nivel Înalt (experienţă mai mare de 3 ani) - 15 puncte
~,2 Situaţia financiară (media cifrei afaceri) , --- ---

! • până la 10,000 euro - 5 puncte 20: ~ 20 
'1 I • Între 10,000 si 50,000 euro -10 puncte 
I • peste 50,000 euro -~uncte 

~=Ifapacitatea profesională ---- t-36 , .---l9
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15 

3 
3.1 

i20 20 
I 

J
I 

100 100 

8. REZULTATE 

În conformitate cu punctajul obtinute, comisia decide: 
~ I Den'umire entitate .~---_. . ·P-u-n-ctajŢReZuiiat-1 

~ _---c ---i__o"'b"'tr.in:.=ut........j-----j 
~sociaţla Română pentru Transparenţă- Bucureşti 100 I ADMIS ..-J 

Partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului 
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