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1. SCOPUL PROCEDURII 
Procedura stabileşte modul în care se realizează selectarea partenerilor din sectorul privat în cadrul 
proiectelor finanŃate prin acordul de parteneriat între România şi C.E. 2014-2020. 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 
Procedura se utilizează în vederea constituirii de parteneriate pentru scrierea, depunerea şi 
implementarea proiectelor din Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINłĂ 
3.1 O.U.G. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020; 
3.2 OrdonanŃa de urgenŃă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă; 
3.3 H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă; 

3.4 Ghid CondiŃii generale - orientări privind accesarea finanŃărilor în cadrul POCU 2014-2020 
din aprilie 2016;  

3.5 Ghidurile specifice fiecărui apel de propuneri de proiecte. 
  

4. DEFINIłII ŞI ABREVIERI 
Fişa proiectului – document elaborat de iniŃiatorii unui proiect care conŃine cel puŃin următoarele 
informaŃii: apelul de propuneri de proiecte, titlul propus, obiectiv general, activităŃi principale, 
buget estimat, necesitatea implicării sau nu a unor eventuali parteneri. 
 
Abrevieri 
USV– Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 
C. E. – Comisia Europeană 
 
5. CONłINUT 
5.1. Includerea unui partener privat într-un parteneriat/ consorŃiu coordonat de către USV poate 
avea loc doar în urma unei selecŃii, cu respectarea prevederilor OUG 40/2015. Astfel USV iniŃiază 
activitatea de selecŃie respectând  următoarele principii: 

• TransparenŃa; 
• Nediscriminarea; 
• Tratamentul egal; 
• EficienŃa utilizării fondurilor. 

 
5.2. În vederea respectării principiului transparenŃei, USV publică pe site-ul propriu anunŃul cu 
privire la intenŃia de selectare a unui partener/unor parteneri, entitate/entităŃi privată/private. 
 
5.3. AnunŃul va fi publicat în conformitate cu cerinŃele din ghidul specific fiecărui apel de propuneri 
de proiecte.  
 
5.4. USV va avea în vedere respectarea legalităŃii şi asigurarea trasabilităŃii tuturor documentelor 
emise în cadrul procedurii de selecŃie, precum şi regimul incompatibilităŃilor şi conflictului de 
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interese în ceea ce priveşte modalitatea de constituire a comisiei de evaluare, procedurile de lucru, 
termenele şi orice alte aspecte administrative care sunt în sarcina exclusivă a instituŃiei aplicante. 
5.5. Comisia de evaluare şi selecŃie se numeşte prin decizie a ordonatorului de credite în baza fişei 
proiectului înaintată de iniŃiatori. În vederea stabilirii unui parteneriat, persoanele din cadrul 
USV care intenŃionează să intre într-o relaŃie de parteneriat pot elabora o notă justificativă care va 
conŃine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a 
fondurilor, precum şi rolul partenerului/partenerilor în implementarea proiectului. 
 
5.6. În ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate a partenerului/partenerilor, se va avea în vedere 
respectarea cel puŃin a cerinŃelor impuse de către AM/OI prin Ghidul solicitantului aferent cererii de 
proiecte în cauză. 
 
5.7. Membrii comisiei de evaluare şi selecŃie se întrunesc pentru a analiza ofertele depuse. Modul de 
desfăşurare a procesului de selecŃie va fi consemnat în procese verbale semnate de toŃi membrii. În 
activitatea lor, membrii comisiei utilizează criterii de eligibilitate şi selecŃie în conformitate cu 
cerinŃele specifice fiecărui apel de propuneri de proiecte. 
 
5.8. Rezultatul procesului de selecŃie se va materializa într-un Raport, datat şi semnat de către toŃi 
membrii comisiei de evaluare şi selecŃie, inclusiv de către preşedintele acesteia, aprobat de către 
reprezentantul legal al USV şi un anunŃ de selecŃie publicat la aceeaşi secŃiune de pe site unde a fost 
publicat anunŃul privind intenŃia de selectare, conform cerinŃelor specifice fiecărui apel de propuneri 
de proiecte. 
 
 
6. DISPOZIłII FINALE 
6.1.Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competenŃa Senatului USV. 
6.2Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul USV. 
 


