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Nr. 251319/09.12.2022
APROB,
PRIMAR

Ionuţ-Florin PUCHEANU

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI PARTENERULUI

în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea CONSORȚIULUI REGIONAL
INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL GALAȚI cu scopul depunerii unei cereri de finanțare
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență2022/C15/MEDU/I6/Program-pilot pentru

dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual

Procedura de selecție a partenerilor a fost organizată în conformitate cu:

 Metodologia privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual, aprobată prin
Ordinul nr. 6.216/09.11.2022 al Ministerului Educației

 Respectarea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională pe teritoriul
României, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare stabilite în conformitate cu
prevederile art. 5 din Legea nr. 315/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.

 Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;

 Regulamentul Delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a
Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a
elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența;

 Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și
reziliență al României din 29 octombrie 2021;

 Legea nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021
privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene
alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de
redresare și reziliență;

 Hotărârea nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, privind stabilirea cadrului
instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin
Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020, privind unele măsuri pentru elaborarea
Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

 Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și
reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

 OME nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a
învățământului dual;

 Art. 154, alin. (1), alin. (2) și art. 196, alin (1, lit. a și lit. b) din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
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 HCL 355/21.06.2018 pentru Regulamentul privind organizarea și funcționarea
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați și a Serviciului Public
Comunitar Local De evidență a Persoanelor Galați,

de către Comisia de evaluare numită prin Dispoziția Primarului municipiului Galați nr.
4826/5.12.2022, fiind compusă din:

Cristi Marian Ochiu Președinte cu drept de vot
Anca Reves Membru
Liliana Gheorghe Membru

Obiectivele investiției finanțate din PNRR potrivit Ghidului Solicitantului – Program-pilot
pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual aprobat prin OME nr.
6.254/2022:
⇒ O1. Asigurarea accesului egal la educație și formare profesională inițială de calitate, cu
accent pe identificarea și incluziunea potențialilor beneficiari, în special a elevilor și
studenților aparținând grupurilor vulnerabile/dezavantajate, prin dezvoltarea de parteneriate
cu agenți economici sau alți parteneri relevanți, în vederea adaptării învățământului
profesional tehnic la cerințele pieței muncii;
⇒ O2. Realizarea a minimum 10 structuri parteneriale care vor fi baza Consorțiilor (fiecare
fiind alcătuită cel puțin din următoarele tipuri de entități: UAT-uri, operatori economici,
unități de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual de stat, instituțiile de învățământ
superior de stat acreditate, alți parteneri relevanți pentru scopul educațional al centrului)
pentru sprijinirea angajatorilor de a deține rolul activ în domeniul pregătirii profesionale a
elevilor și studenților, precum și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale
integrate, liceale și universitare, care să deservească învățământul dual preuniversitar și
universitar tehnologic.

Data publicării anunțului de selecție: 25 noiembrie 2022.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: 8 decembrie 2022, ora 16.30.

Procedura de selecție s-a desfășurat în data de 9 decembrie 2022 și a cuprins etapa de
calificare și selecție a candidaților.

Informații privind candidații și punctajul obținut de aceștia:

Nr. crt. Candidați Nr. înregistrare/data Rezultat Punctaj
1. PBN LOGISTICS S.A 245888/29.12.2022 Admis 70
2. SISTEME DE VENTILAȚIE HVAC

S.R.L
246895/05.12.2022 Admis 60

3. THECON SRL 247376/05.12.2022 ADMIS 60
4. I.V. FUTURE S.R.L 246702/05.12.2022 ADMIS 75
5. COMPANIA DE NAVIGAȚIE

FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM S.A
246456/05.12.2022 ADMIS 85

6. NAVROM SHIPYARD S.R.L 246452/05.12.2022 ADMIS 85
7. ȘANTIERUL NAVAL DAMEN GALAȚI

S.A
250470/08.12.2022 ADMIS 85

8. S.C GRANDE DOLCERIA S.R.L 249609/08.12.2022 ADMIS 70
9. LIBERTY GALAȚI 246387/05.12.2022 ADMIS 85
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10. SOPHIA EVENTS TIME MAGIC 244467/28.12.2022 RETRAS -
11. LICEUL TEHNOLOGIC RADU

NEGRU
247133/05.12.2022 RESPINS-

NU ESTE
OPERAT
OR
ECONOM
IC

-

Prin urmare, Unitatea Administrativ-teritorială Municipiul Galați va încheia un parteneriat cu:

1. PBN LOGISTICS S.A
2. SISTEME DE VENTILAȚIE HVAC S.R.L
3. THECON SRL
4. I.V. FUTURE S.R.L
5. COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM S.A
6. NAVROM SHIPYARD S.R.L
7. ȘANTIERUL NAVAL DAMEN GALAȚI S.A
8. S.C GRANDE DOLCERIA S.R.L
9. LIBERTY GALAȚI

în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea Consorțiului Regional pentru
Învățământul Dual Galați, cu scopul depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului
Național de Redresare și Reziliență 2022/C15/MEDU/I6/Program-pilot pentru dezvoltarea
consorțiilor regionale pentru învățământ dual.


