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ANUNT SELECTIE PARTENERI
In cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014 -2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, Ghidul Solicitantului Conditii Generale, Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul
Programului Operational Capital Uman 2014- 2020, cu modificarile si completarile ulterioare si Ghidul Solicitantului
– Conditii Specifice “BURSA STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CRESTEREA
PARTICIPARII STUDENȚILOR DIN CATEGORII VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ”,

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB), in calitate de Lider Proiect anunta organizarea unei
proceduri de selectie a partenerilor nationali pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii
proiectului cu titlul “Atragerea de candidati (viitori studenti) la invatamantul tertiar universitar ingineresc si
pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actuale”, avand codul SMIS 124651, care va fi depus in cadrul
Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa Prioritara 6: Educatie si competente, Prioritatea
de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în
vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, Ghidul Conditii
Specifice “BURSA STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CRESTEREA PARTICIPARII
STUDENȚILOR DIN CATEGORII VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ”, Apel de proiecte
POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

I. Elemente de identitate privind apelul de proiecte:
1. Obiectivele specifice ale Apelului de Proiect POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9,
6.10/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, sunt:
OS.6.7 - “Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor
de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile.”
OS.6.9 - “Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul
educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexible.“
OS.6.10 -“Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat
în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/
domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.“
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2. Obiectivul general al Apelului de proiecte POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9,
6.10/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 este de a asigura imbunătățirea calității și eficienței și accesul
la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special
pentru grupurile defavorizate conform obiectivului urmarit prin Prioritatea de Investitii 10.ii.

3.Obiectivul general/Scopul proiectului pentru care se organizeaza prezenta Procedura de Selectie Parteneri
POCU 2014-2020 consta in cresterea accesului si echitatii in invatamantul superior din Romania (adresandu-se in
acest sens unui grup tinta de 500 persoane – din care 100 elevi si 400 studenti), in vederea diminuarii ratei de
abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui numar de 60 studenti apartinand categoriilor
vulnerabile si prin cresterea atractivitatii ofertelor educationale complementare dezvoltate prin proiect (5 oferte
educationale complementare noi si/sau imbunatatite), in special in ceea ce priveste antreprenoriatul, corelat cu
imbunatatirea competentelor a unui numar de 84 cadre didactice din universitatile partenere implicare in proiect.
4. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 O.S.1 – Cresterea accesului si participarii la invatamantul tertiar universitar a unui grup tinta de
400 de studenti, organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior partenere in proiect,
respectiv cresterea echitatii pentru cei care provin din grupuri vulnerabile
 O.S.2 – Sprijinirea accesului la invatamantul tertiar pentru un grup tinta de 100 elevi de liceu,
prin derularea de activitati comune de catre personalul didactic si acest GT – realizare de ateliere
de pregatire cu elevii de liceu pentru a creste rata de promovabilitate la bacalaureat
 O.S.3 – Derularea unui numar de 5 campanii de constientizare (de tipul atelierelor de lucru) cu
diversi reprezentanti relevanti ai GT abordat prin proiect si/saupartenerii din proiect si o intalnire
organizata cu reprezentanti din mediul privat relevant domeniilor in care vor fi dezvoltate si/sau
imbunatatire ofertele educationale, in vederea cresterii ratei de participare la invatamantul tertiar
si pentru a promova in randul GT beneficiile pe care le ofera educatia de nivel superior privitor
la sansele ocuparii unui viitor loc de munca
 O.S.4 – Instituirea si utilizarea unor pachete integrate de masuri de sprijin financiar, prin
furnizarea Bursei Student Antreprenor acordata catre un numar de 60 studenti defavorizati, pe
parcursul ultimelor 3 semestre de studii de licenta
 O.S.5 – Imbunatatirea nivelului de competente a 84 cadre didactice din invatamantul superior,
organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior partenere in proiect
 O.S.6 – Dezvoltarea unui numar de 5 oferte educationale complementare (noi si/sau
imbunatatite), avand continut inovator in invatamantul tertiar universitar, prin corelarea cu
nevoile pietei muncii din sectoare economice competitive
 O.S.7 – Implicarea partenerului social din mediul privat - …. - in vederea dezvoltarii ofertelor
educationale noi si/sau imbunatatite prin proiect, cu o predominanta componenta aplicativa,
corelata nevoilor pietei muncii din sectoare economice abordate prin proiect
 O.S.8 – Promovarea unui mediu inovativ si performant de invatare in institutiile de invatamant
partenere, prin proiectarea si derularea de cursuri antreprenoriale complementare catre grupul
tinta, inclusiv furnizarea acestora in medii online prin includerea de resurse noi si flexible de
invatare (continut didactic in versiune eBook si/sau studii de caz inspirate din practica reala
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si/sau exercitii aplicative etc.), derulate de universitatile partenere alaturi de partenerul social
privat atras in proiect

5. Valoarea totala eligibila estimata a proiectului: 1.515.800 euro;
6. Durata estimata de realizare proiect: 24 luni, de la data aprobarii oficiale la finantare;
7. Regiunea/Regiunile de implementare prooiect – la nivel national

Activitatile principale prevazute a fi derulate in cadrul proiectului:
A0 - Managementul proiectului
A1 - Dezvoltarea de oferte educationale cu continut antreprenorial inovator in invatamantul tertiar universitar
din domeniile ingineresti
A2 - Campanii de constientizare in regiunile de implementare ale proiectului derulate alaturi de expertii din
echipa partenerilor, respectiv derularea de activitati comune cu GT- (ateliere de informare si pregatire cu elevii
de liceu pentru a creste rata de promovabilitate la bacalaureat)
A3 - Perfectionare profesionala specializata pentru personalul didactic din invatamantul tertiar universitar
8. Activitatile in care va fi implicat partenerul ce va fi selectat in urma participarii sale la prezenta Procedura
de selectie
Participantii in cadrul Procedurii de Selectie de parteneri POCU 2014-2020 vor fi implicati in activitatile proiectului,
descrise anterior (cu exceptia activitatii A0), in functie de experienta relevanta care ii recomanda pentru a asigura
buna realizare a activitatilor din proiect, respectiv pe care acestia le pot implementa in functie de specificul activitatii
si experientei detinute de fiecare dintre participanti. In functie de intentia fiecarui Partener de a adera la activitatile
proiectului, acesta va depune o nota justificativa care va contine analiza valorii adaugate a parteneriatului in ceea
ce priveste utilizarea eficienta a fondurilor, precum si rolul partenerului in implementarea proiectului.
II. Criterii de eligibilitate privind partenerii:
 Partenerii naţionali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu excepția
Persoanelor Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce
desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi
activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;
 Partenerii nu trebuie sa nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile de excludere mentionate in cadrul
Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor – Conditii Generale, respectiv:
 este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative
teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu
modificările și completările ulterioare, după caz;
 a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva
legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
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se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani
dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor
situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute
de legislaţia sau de reglementările naţionale;
reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea
solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe
care autoritatea contractantă le poate justifica;
se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice,
întruna din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor
datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția
Naţională de Administrare Fiscală;
reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea
solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă,
corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere
a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor
se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in
legislația naționala si comunitara in vigoare;
se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

 Partenerul naţional trebuie să fie implicat în cel puţin o activitate relevantă in cadrul proiectului. Prin
activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor
vizati prin proiect;
 Partenerul naţional este obligat să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea unei părți
din cota de cofinanțare a proiectului, in functie de tipul entitatii eligibile conform Ghidului Solicitantului
Conditii Specifice, Apel de proiecte POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9,
6.10/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10
 Capacitatea financiara si operationala a Partenerului:
 Fiecare partener are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare
nerambursabilă și/sau are experienţă relevanta de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor
proiectului;
 Partenerul trebuie sa demonstreze capacitatea financiara, respectiv ca dispune de resurse
financiare pentru a asigura contributia proprie la activitatile proiectului, in functie de tipul
organizatiei/entitatii participante;1
 Partenerul trebuie sa demonstreze ca implicarea sa în activitatile proiectului aduce plus-valoare
adaugata, maximizând rezultatele proiectului şi calitatea acestora;
1

In procesul de evaluare a candidaturilor primite, membrii Comisiei de evaluare si Selectie desemnati din partea Liderului vor verifica
individual capacitatea financiara a fiecarui participant, in functie de tipul organizatiei/entitatii pe care o reprezinta.
In acord cu prevederile Ghidului Solicitantului POCU – Orientari generale si completarile sale ulterioare, capitolul 4, sectiunea 4.1.3 Capacitatea financiara a parteneriatului, membrii comisiei desemnati de Lider vor verifica si vor stabili valoarea maxima a finantarii
nerambursabile care poate fi accesata de fiecare organizatia/entitate participanta la prezenta Procedura de Selectie parteneri POCU 20142020.
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III. Documente justificative minime solicitate:
3.1. In copie, semnat, stampilat si certificate conform cu originalul de reprezentantul legal:
A. Documente de infiintare, constituire ale entitatii:
Certificat de Inregistrare la Judecatorie (entitate ONG)
Extras din Reg. Asociatiilor si Fundatiilor (entitate ONG)
Statut/Act constitutiv (entitate privata)
Certificat de inregistrare fiscala/CUI (entitate privata)
Alte documente juridice de infiintare/constituire in functie de tipul entitatii
B. Documente financiar-contabile:
Rezultatul exercitiului financiar pentru ultimii 3 ani fiscali incheiati (dupa caz) 2– Bilant contabil si
Contul de profit si pierdere, sau alte documente justificative (balanta etc.) care pot proba acest
rezultat
C. Experienta relevanta:
Documente justificative considerante relevante pentru a demonstra experienta Partenerului pentru
domeniul/activitatile proiectului, respectiv experienta in implementarea proiectelor cu finantare
nerambursabila.
3.2. In original:
Scrisoare de intentie (conform model atasat – Anexa 1)
Fisa partenerului (conform model atasat – Anexa 2)
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale,
valabil la momentul depunerii documentatiei de intentie a implicarii in Proiect
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul de stat, valabil la
momentul depunerii documentatiei de intentie a implicarii in Proiect
Cazier juridic reprezentant legal companie, valabil la momentul depunerii documentatiei de intentie
a implicarii in Proiect
Nota justificativa care va contine analiza valorii adaugate a parteneriatului in ceea ce priveste
utilizarea eficienta a fondurilor, precum si rolul partenerului in implementarea proiectului.
Dupa caz, nota justificativa va fi insotita de:
 CV-urile in format EUROPASS al expertilor cheie propusi de partener pentru proiect (fiecare CV va trebui sa
specifice pozitia vizata in proiect, sa contina experienta specifica relevanta pentru care expertul este propus,
sa fie datat si semnat de expert pe fiecare pagina. Alaturi de fiecare CV se vor atasa documente justificative
din care să reiasă experiența profesională a expertului, precum și calificările acestuia (cu stampila „Conform
cu originalul”).
 Lista resurselor materiale detinute de Partener si propuse spre utilizare in cadrul proiectului (ex. Materiale,
echipamente, spatii disponibile pentru derularea activitatilor proiectului etc.)

In cadrul prezentei Proceduri de Selectie Parteneri POCU 2014-2020 sunt eligibile inclusiv entitati/organizatii avand o vechime mai mica
sau de pana la 1 an.
2
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Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana (in cazul documentelor emise in alta limba, acestea
vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana), si vor fi depuse in forma precizata si in termenul stabilit prin
prezentul Anunt, asumate de reprezentantul legal (semnatura si stampila), dupa caz.
Nota: Orice candidatura care nu respecta aceste cerinte si formatul anexelor propuse va fi respinsa.

IV. Criterii de selectie a partenerului/partenerilor in etapa de calificare – Pe baza documentatiei depuse,
Comisia va verifica indeplinirea criteriilor de calificare conform Grilei de evaluare a calificare a participantilor –
Anexa 3.

V. Evaluarea participantilor:
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se va face conform grilei de evaluare – Anexa 4 (Grila de
evaluare si selectie a participantilor). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarati admisi
candidatii care intrunesc un punctaj egal sau mai mare de 65 puncte. Vor fi declarati respinsi candidatii care
intrunesc mai putin de 65 puncte. Partenerii vor fi selectati in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, pana
la acoperirea activitatilor din proiect.

VI. Depunerea documentelor
Organizatiile interesate sa participe la prezenta Procedura derulata in vederea Selectiei de Parteneri POCU 20142020, in cadrul proiectului vor depune dosarul cuprinzand toate informatiile solicitate cu mentiunea: “Pentru
selectia de partener in cadrul Apelului de proiecte POCU POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9,
6.10/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, la Registratura Liderului de proiect - Universitatea Tehnica de
Constructii Bucuresti, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucuresti pana la data de 13.07.2018, ora 14.00.
Persoana de contact – Giorgian Neculoiu, in calitate de Manager de proiect, adresa de email:
neculoiu.giorgian@gmail.com .

Eventualele solicitari de clarificari pot fi transmise din partea aplicantilor pana la data de 06.07.2018, inclusiv, la
adresa de e-mail de mai sus. Transmiterea raspunsurilor la solicitarea de clarificari se va efectua in termen de
maxim 2 zile lucratoare de la momentul primirii solicitarii.

VII. Rezultatul procedurii
Rezultatul procedurii de selectie se va publica pe site-ul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, printr-un
comunicat care va contine informatiile privind participantii admisi si respinsi si punctajul obtinut de fiecare dintre
acestia, iar partenerii selectati vor fi contactati direct la datele de contact furnizate in Fisa partenerului.
Faptul ca o entitate/organizatie a fost selectata ca potential partener conform acestei proceduri, nu creeaza nicio
obligatie pentru Liderul proiectului - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB) in situatia in care
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cererea de finantare depusa nu a fost selectat pentru finantare. Toate activitatile derulate in timpul elaborarii
Dosarului cererii de finantare nu fac obiectul niciunei pretentii de natura financiara sau orice alta natura, pentru
niciuna dintre parti. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB) isi rezerva dreptul de a solicita
document suport suplimentare/informatii partenerilor selectati inainte de incheierea Acordului de Parteneriat.

VIII. Solutionarea Contestatiilor
Candidatii participanti la Procedura de Selectie Parteneri POCU 2014-2020 care nu au fost selectati de Lider Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB) ca parteneri in vederea aplicarii cererii de finantare pentru
proiectul care face obiectul Anuntului de selectie pot depune, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data
publicarii Rezultatului Procedurii pe site-ul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti (UTCB) contestatii care
se solutioneaza de Comisia de Contestatii in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de
depunere a contestatiilor.
Nota: In cazul in care vor exista corringendum-uri la Ghidul Solicitantului, Liderul de proiect - Universitatea Tehnica
de Constructii Bucuresti (UTCB) isi rezerva dreptul de a aduce modificari la Anuntul de selectie sau Procedura de
selectie.

Anexe:
Anexa 1 – Scrisoare de intentie
Anexa 2 – Fisa de partener
Anexa 3 – Grila de evaluare etapa de calificare participant
Anexa 4 - Grila de evaluare si selectare a participantilor

