
ERATA 

ANUNŢ NR. 8788/17.0S.2016CU PRIVIRE LA SELEqlA DE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII 

UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, 
OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 

"Reducerea numarului de persoane aflate In risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile 
marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate" 

Prin prezenta se clarifică aspectele referitoare la modul de depunere a candidaturii de către operatorii 
interesaţi să participe in cadrul proiectului, data până la care se vor transmite eventuale solicitări de 
clarificări precum şi data până la care se vor depune dosarele de condidatură pentru selecţie. 

Organizatiile interesate vor depune dosarul de candidature continand documentele solicitate, 
completate, semnate si stampilate de reprezentantul legal, in plic sigilat pe care se specifica: Pentru 
selectia de parteneri in vederea de punerii unei cereri de finantare in cadrul POCU 2014 - 2020, Axa 
Prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei In comunitatile marginalizate rome, Obiectivul 
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari, Prioritatea de 
investitii 9ii: Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul 
specific 4.2: Reducerea numarului de persoane aflate In risc de sa racie si excluziune sociala din 
comunitatile marginalizate (non-roma), prin implementarea de masuri integrate 

Persoana de contactl'lASCU Daniela, E-mail: primariavidele@yahoo.com. Telefon: 0247453017 
I 

Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre aplicanti se poate face pana la data 
de17.06.2016 inclusiv, la adresa de e-mailpe mai sus. Transmiterea raspunsurilor la clarifica riie solicitate 
de aplicanti se va efectua in termen de maxim 2 zile. 

Plicul sigilat continand dosarul de candidatura, se va depune la sediul Primariei Orasului Videle din Str. 
Republicii, Nr. 2, Orasul Videle, Judetul Teleorman pana la data de 24.06.2016 , ora 16:00. 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si aprobatE' in baza evaluarii de catre comisia de 
evaluare si selectie. Rezultatele procedurii de selectie vor fi publicate pe site-ul Primariei Orasului Videle 
dupa avizarea raportului comisiei de evaluare de catre reprezentantul legal al institutiei in termen de 
maxim 10 zile de la termenul limita de depunere a dosarelor de candidatura. 

Mentionam ca selectarea ca potential partener conform acestei procedure nu creaza nici o obligatie 
pentru Primaria Orasului Vide le in situatia in care cererea de finantare depusa nu a fost selectata pentru 
finantare. Toate activitatile desfasurate in timpul redactarii cererii de finantare nu fac obiectul niciunei 
pretentii de natura financiara sau de orice alta natura pentru niciuna dintre parti. 

Primaria Orasului Videle isi rezerva dreptul de a cere documente suport suplimentare partenerilor 
selectati (de exemplu: bilant contabil, cazier fiscal, etc) inainte de incheierea acordului de parteneriat. 

Primaria Orasului Vide!e 

Primar: BĂDĂNOIU NICOLAE 

Semnatura si stampila 
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