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RAPORTUL J>ROCEDlIRIJ DE SELECŢIE 

având ca obiect selecţia de parteneri., entităţi naţionale sau transnaţionale, în vederea 
implementării proiectului "lnGenius Stctrt-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil 
În regiunea Sud-Muntenia" - POCU/82J3/7 - 105825. În cadrul Programului Operaţional 
Capital liman (POClI) 2014-2020. Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, 

Obiectivul spec!fzc 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil 

nonagricol din zona urbană. 

În cadrul procedurii de selecţie a fost publicat în data de 08 .02.2018 un anunţ de informare cu 
privire la selecţia de pat1eneri, entităţi naţionale sau transnaţionale, în vederea implementării 
proiectului cu titlul "lnGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil În 

regiunea Sud-Muntenia" - POCUIB2/3/7 -105825. 

Informarea a fost realizată prin intermediul site-ului Universităţii "Valahia" din Târgovişte. 

Termenul de depunere a propunerilor a fost de 26.02.2018, ora 12. 

Comisia de evaluare a propunerilor pt'imite a fost numită prin Decizia nr. 45/23.02.2018 


pentru Constituirea comisiei de Evaluare a propunerilor de palieneriat şi este compusă din: 


- preşedinte (cu drept de vot) - Gabrielcscu Smaranda, inginer Birou RIE+, PP şi TI 

- membru - Diaconeasa Aurora Aurelic., Director Economic 

- membru - Goglea Ionel, Şef Serviciu Achiziţii şi Aprovizionare 


Comisia de evaluare a procedat în data de 28.02.2018 la deschiderea propunerii primite, ca 

urmare a anunţului de selecţie. 


În urma anunţului de selecţie a fost primit următorul dosar cu propunerea de parteneriat: 


1. ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ECONOMIEI CUNOAŞTERII 

În prima etapă de evaluare a fost verificat dacă propunerea îndeplineşte cerinţele minime 
solicitate prin anunţul de selecţie (conform anexei 3) : 

Intruneşte Criteriile de Propunere APEC 
Eli ibilitat,e

f-----""

DAINU DA 

Având în vedere că propunerea primitcl respeetel În totalirate condiţiile minime de eligibililate 
aceasta este declarată eligibilâ şi poate/! evaluatli În etapa a doua de evaluare. 



Rezultate seleqie şi punctaje obţi 1ute:' 

Propunere 

Propunere APEC 

Având în vedere cele de mai sus, comisia de evaluare 

HOTĂRĂŞTE 

Propunerea transmisă de către 

Propunere 
f------------ - - - --- - -------------------1 
ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAR .A ECONOMIEI CUNOAŞTERII 

Este eligibilă şi se va semna cu această organizaţie, un acord de parteneriat în vederea 

implementării proiectului "lnGenius St;3rt-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil 

În regiunea Sud-Muntenia" - POCU/82/3l7 -105825. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul RapOii al procedurii de atribuire într-un exemplar, 

astăzi 28.02.2018 . 

Comisia de Evaluare 

Preşedinte - Gabrielescu Smaranja ~\~ ______ 

Membru - Diaconeasa Aurora Aurelia .~ 

Membru - Goglea Ionel ';::;~ 
r 


