
ANUN  REZULTAT SELEC IE PARTENERI SECTOR PRIVAT
Nr. 108814 / 13.01.2017

pentru implementarea proiectului cu titlul
„1, 2, 3 ... Profesioni ti la start!”

1. REFERIN E

1.1. Procedura aplicat
Procedura privind selectarea partenerilor din sectorul privat pentru implementarea proiectelor

finan ate prin acord de parteneriat între România i C.E. 2014-2020 aprobat  prin Hot rârea Senatului
Universit ii „ tefan cel Mare” din Suceava nr. 135/05.10.2016.

1.2. Num rul/ data anun ului i data public rii acestuia
ANUN  SELEC IE PARTENERI SECTOR PRIVAT Nr. 108814 / 13.01.2017 pentru

implementarea proiectului cu titlul „1, 2, 3 ... Profesioni ti la start!”, data public rii: 13.01.2017.

2. CON INUTUL RAPORTULUI

2.1. Informa ii generale
Universitatea „ tefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universit ii, nr. 13, Suceava a

anun at inten ia select rii partenerilor interesa i pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în
vederea elabor rii unui proiect i depunerii cererii de finan are aferente proiectului în cadrul
Programului Opera ional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritar  6: Educa ie i competen e,
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investi ii în domeniul educa iei, al form rii i al form rii
profesionale în vederea dobândirii de competen e i a înv rii pe tot parcursul vie ii, Prioritatea de
investi ii 10.IV: Sporirea relevan ei pe pia a for elor de munc  a educa iei i a sistemelor de formare,
facilitarea tranzi iei de la educa ie la pia a for elor de munc i consolidarea form rii i a sistemelor de
formare profesional , precum i a calit ii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competen elor,
adaptarea programelor de înv mânt i instituirea i dezvoltarea unor sisteme de înv are la locul de
munc , inclusiv a unor sisteme de înv are dual i programe de ucenicie conform Obiectivelor
Specifice: 6.13, 6.14, prin publicarea unui anun  în data de 13.01.2017 la adresa
http://www.usv.ro/index.php/ro/1/uri%20de%20proiecte/757/4/20

2.2. Legisla ie aplicabil
OUG nr. 64/2009 cu modific rile i complet rile ulterioare, aprobat  cu modific ri prin Legea

nr. 362/2009 i ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 aprobate prin OMFP nr.
2548/2009, OMEN nr. 4180/2013 i OUG nr. 40/2015 privind gestionarea finaciar  a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul Condi ii Generale – Orient ri privind
accesarea finan rilor în cadrul Programului Opera ional Capital Uman 2014-2020, Apelul de proiecte
nr. 11, Ghidul Solicitantului Condi ii Specifice Stagii de practic  elevi i studen i în sectorul
agroalimentar, industrie i servicii.

2.3. Calendarul procedurii de selec ie
Activitate Perioada de desf urare
Publicarea anun ului de selec ie a partenerilor 13.01.2017
Depunerea dosarelor 13.01.2017 - 27.01.2017, ora 16:00
Etapa I - Verificarea administrativ  a dosarelor 27.01.2017
Etapa a II - a - Evaluarea în vederea selec iei partenerilor 27.01.2017
Publicarea anun ului privind rezultatele selec iei 27.01.2017
Primirea contesta iilor 30.01.2017, ora 14:00
Solu ionarea contesta iilor 30.01.2017

http://www.usv.ro/index.php/ro/1/uri%20de%20proiecte/757/4/20


Activitate Perioada de desf urare
Publicarea anun ului final privind partenerii selecta i i
contactarea acestora

30.01.2017

2.4. Modul de desf urare a procedurii de selec ie
Membrii comisiei de evaluare i selec ie s-au întrunit într-o edin  comun  pentru a analiza

cele trei oferte depuse, pentru care s-a întocmit un proces verbal semnat de to i membrii comisiei de
selec ie.

2.5 Solicit ri/r spunsuri la clarific ri pân  la termenul-limit  de depunere
Nu este cazul!

2.6 Informa ii privind to i ofertan ii/candida ii participan i la procedur
S-au înregistrat un trei dosare de candidatur , nr. 954/26.01.2017, ora 11:20, depus de c tre

Asocia ia pentru Promovarea Femeii din România – Timi oara, nr. 955/26.01.2017, ora 11:50, depus
de c tre Funda ia CREFOP – Bucure ti, nr. 958/26.01.2017, ora 12:30, depus de c tre Asocia ia
Iubire i Încredere – Ia i.

2.7 Date privind procesul de evaluare a ofertan ilor/candida ilor, conform modalit ii interne
stabilite pentru selec ie

Conform analizei criteriilor de eligibilitate i selec ie publicate prin anun ul de selec ie parteneri
sector privat nr. 108814 / 13.01.2017 a rezultat faptul c  dosarele de candidatur  nr. 954/26.01.2017,
nr. 955/26.01.2017 i nr. 958/26.01.2017 sunt elibigile.

2.7.1 Criteriile de selec ie i grila de evaluare candidat P1 Asocia ia pentru Promovarea Femeii
din România – Timi oara
Nr.
crt. CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ

MAXIM
PUNCTAJ
CANDIDAT

A. Capacitatea opera ional i financiar 30 30
A. 1. Resurse umane 20 20

Num rul de exper i cu experien  în implementarea de
proiecte nerambursabile (minim 1 proiect) în domeniul
dezvolt rii resurselor umane

 1 expert - 1 punct
 2 exper i - 3 puncte
 3 exper i - 5 puncte
 4-5 exper i - 10 puncte
 Mai mult de 5 exper i - 15 puncte

Se vor prezenta CV-urile exper ilor înso ite de documente
justificative care sus in experien a expertului (contracte de
munc , adeverin e, recomand ri, etc.).

Pentru exper ii respectivi, entitatea participant  la
procedur , va prezenta fie contractele de munc  ce
dovedesc angajarea acestora in structurile participantului,
fie, dup  caz, declara ia de disponibilitate în vederea
particip rii la implementarea proiectului pe durata estimat
a activit ilor (24 luni).

15 15



Nr.
crt. CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ

MAXIM
PUNCTAJ
CANDIDAT

Evaluarea calitativ  a experien ei din CV
• Nivel sc zut (experien  specific  activit ilor

proiectului de pân  la un 1 an) - 1 punct
• Nivel mediu (experien  specific  activit ilor

proiectului cuprins  între 1 i 3 ani) - 3 puncte
• Nivel înalt (experien  specific  activit ilor

proiectului mai mare de 3 ani) - 5 puncte

5 5

A2 Situa ia financiar  (suma cifrei de afaceri/veniturilor pe
ultimii 3 ani fiscali, respectiv: 2015; 2014; 2013)

10 20

-  Sub 10.000 Euro - 5 puncte
- peste 10.000 Euro - 10 puncte

B. Capacitate profesional 45 20
Proiect cu finan are nerambursabil / ac iuni cu finan are
proprie sau finan ate prin sponsoriz ri (sau alte tipuri de
finan are)/contracte implementate în calitate de
subcontractor:

• 3 proiecte/ac iuni/contracte - 5 puncte
• 5 proiecte/ac iuni/contracte - 10 puncte
• 7 proiecte/ac iuni/contracte - 15 puncte

Pentru fiecare proiect/ac iune/contract adi ional - se adaug
3 puncte pân  la un punctaj total de 30 pentru aceast
sec iune

30 15

Experien  în activit i speciice proiectului:
• 3 proiecte/ac iuni/contracte - 1 punct
• 4 - 5 proiecte/ac iuni/contracte - 3 puncte
• 5 - 7 proiecte/ac iuni/contracte - 5 puncte

Pentru fiecare proiect/ac iune/contract adi ional - se adaug
2 puncte pân  la un punctaj total de 15 pentru aceast
sec iune

15 5

C. Contribu ia partenerului la activit ile proiectului 25 23
Partenerul va descrie activit ile în care urmeaz  s  se
implice.
Activit ile vor fi evaluate dup  urm toarele criterii:
• Activit ile propuse duc la îndeplinirea Obiectivelor din
documentele Strategice relevante pentru proiect - maxim 5
puncte
• Activit ile propuse sunt relevante în raport cu ac iunile
sprijinite în cadrul programului - maxim 5 puncte
• Activit ile propuse contribuie la Promovarea temelor
secundare din POCU 2014-2020, conform specifica iilor din
Ghidului Solicitantului - maxim 5 puncte
• Activit ile propuse au impactul asupra grupului int  prin
prisma indicatorilor - maxim 5 puncte
• Metodologia de implementare a activit ilor este detaliat
i relevant  pentru activit ile propuse - maxim 5 puncte

23

2.7.2 Criteriile de selec ie i grila de evaluare candidat P2 Funda ia CREFOP – Bucure ti



Nr.
crt. CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ

MAXIM
PUNCTAJ
CANDIDAT

A. Capacitatea opera ional i financiar 30 30
A. 1. Resurse umane 20 20

Num rul de exper i cu experien  în implementarea de
proiecte nerambursabile (minim 1 proiect) în domeniul
dezvolt rii resurselor umane

 1 expert - 1 punct
 2 exper i - 3 puncte
 3 exper i - 5 puncte
 4-5 exper i - 10 puncte
 Mai mult de 5 exper i - 15 puncte

Se vor prezenta CV-urile exper ilor înso ite de documente
justificative care sus in experien a expertului (contracte de
munc , adeverin e, recomand ri, etc.).

Pentru exper ii respectivi, entitatea participant  la
procedur , va prezenta fie contractele de munc  ce
dovedesc angajarea acestora in structurile participantului,
fie, dup  caz, declara ia de disponibilitate în vederea
particip rii la implementarea proiectului pe durata estimat
a activit ilor (24 luni).

15 15

Evaluarea calitativ  a experien ei din CV
• Nivel sc zut (experien  specific  activit ilor

proiectului de pân  la un 1 an) - 1 punct
• Nivel mediu (experien  specific  activit ilor

proiectului cuprins  între 1 i 3 ani) - 3 puncte
• Nivel înalt (experien  specific  activit ilor

proiectului mai mare de 3 ani) - 5 puncte

5 5

A2 Situa ia financiar  (suma cifrei de afaceri/veniturilor pe
ultimii 3 ani fiscali, respectiv: 2015; 2014; 2013)

10 10

-  Sub 10.000 Euro - 5 puncte
- peste 10.000 Euro - 10 puncte

B. Capacitate profesional 45 45
Proiect cu finan are nerambursabil / ac iuni cu finan are
proprie sau finan ate prin sponsoriz ri (sau alte tipuri de
finan are)/contracte implementate în calitate de
subcontractor:

• 3 proiecte/ac iuni/contracte - 5 puncte
• 5 proiecte/ac iuni/contracte - 10 puncte
• 7 proiecte/ac iuni/contracte - 15 puncte

Pentru fiecare proiect/ac iune/contract adi ional - se adaug
3 puncte pân  la un punctaj total de 30 pentru aceast
sec iune

30 30

Experien  în activit i speciice proiectului:
• 3 proiecte/ac iuni/contracte - 1 punct
• 4 - 5 proiecte/ac iuni/contracte - 3 puncte
• 5 - 7 proiecte/ac iuni/contracte - 5 puncte

Pentru fiecare proiect/ac iune/contract adi ional - se adaug

15 15



Nr.
crt. CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ

MAXIM
PUNCTAJ
CANDIDAT

2 puncte pân  la un punctaj total de 15 pentru aceast
sec iune

C. Contribu ia partenerului la activit ile proiectului 25 23
Partenerul va descrie activit ile în care urmeaz  s  se
implice.
Activit ile vor fi evaluate dup  urm toarele criterii:
• Activit ile propuse duc la îndeplinirea Obiectivelor din
documentele Strategice relevante pentru proiect - maxim 5
puncte
• Activit ile propuse sunt relevante în raport cu ac iunile
sprijinite în cadrul programului - maxim 5 puncte
• Activit ile propuse contribuie la Promovarea temelor
secundare din POCU 2014-2020, conform specifica iilor din
Ghidului Solicitantului - maxim 5 puncte
• Activit ile propuse au impactul asupra grupului int  prin
prisma indicatorilor - maxim 5 puncte
• Metodologia de implementare a activit ilor este detaliat
i relevant  pentru activit ile propuse - maxim 5 puncte

23

2.7.3 Criteriile de selec ie i grila de evaluare candidat P3 Asocia ia Iubire i Încredere – Ia i
Nr.
crt. CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ

MAXIM
PUNCTAJ
CANDIDAT

A. Capacitatea opera ional i financiar 30 30
A. 1. Resurse umane 20 20

Num rul de exper i cu experien  în implementarea de
proiecte nerambursabile (minim 1 proiect) în domeniul
dezvolt rii resurselor umane

 1 expert - 1 punct
 2 exper i - 3 puncte
 3 exper i - 5 puncte
 4-5 exper i - 10 puncte
 Mai mult de 5 exper i - 15 puncte

Se vor prezenta CV-urile exper ilor înso ite de documente
justificative care sus in experien a expertului (contracte de
munc , adeverin e, recomand ri, etc.).

Pentru exper ii respectivi, entitatea participant  la
procedur , va prezenta fie contractele de munc  ce
dovedesc angajarea acestora in structurile participantului,
fie, dup  caz, declara ia de disponibilitate în vederea
particip rii la implementarea proiectului pe durata estimat
a activit ilor (24 luni).

15 15



Nr.
crt. CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ

MAXIM
PUNCTAJ
CANDIDAT

Evaluarea calitativ  a experien ei din CV
• Nivel sc zut (experien  specific  activit ilor

proiectului de pân  la un 1 an) - 1 punct
• Nivel mediu (experien  specific  activit ilor

proiectului cuprins  între 1 i 3 ani) - 3 puncte
• Nivel înalt (experien  specific  activit ilor

proiectului mai mare de 3 ani) - 5 puncte

5 5

A2 Situa ia financiar  (suma cifrei de afaceri/veniturilor pe
ultimii 3 ani fiscali, respectiv: 2015; 2014; 2013)

10 10

-  Sub 10.000 Euro - 5 puncte
- peste 10.000 Euro - 10 puncte

B. Capacitate profesional 45 30
Proiect cu finan are nerambursabil / ac iuni cu finan are
proprie sau finan ate prin sponsoriz ri (sau alte tipuri de
finan are)/contracte implementate în calitate de
subcontractor:

• 3 proiecte/ac iuni/contracte - 5 puncte
• 5 proiecte/ac iuni/contracte - 10 puncte
• 7 proiecte/ac iuni/contracte - 15 puncte

Pentru fiecare proiect/ac iune/contract adi ional - se adaug
3 puncte pân  la un punctaj total de 30 pentru aceast
sec iune

30 27

Experien  în activit i speciice proiectului:
• 3 proiecte/ac iuni/contracte - 1 punct
• 4 - 5 proiecte/ac iuni/contracte - 3 puncte
• 5 - 7 proiecte/ac iuni/contracte - 5 puncte

Pentru fiecare proiect/ac iune/contract adi ional - se adaug
2 puncte pân  la un punctaj total de 15 pentru aceast
sec iune

15 3

C. Contribu ia partenerului la activit ile proiectului 25 23
Partenerul va descrie activit ile în care urmeaz  s  se
implice.
Activit ile vor fi evaluate dup  urm toarele criterii:
• Activit ile propuse duc la îndeplinirea Obiectivelor din
documentele Strategice relevante pentru proiect - maxim 5
puncte
• Activit ile propuse sunt relevante în raport cu ac iunile
sprijinite în cadrul programului - maxim 5 puncte
• Activit ile propuse contribuie la Promovarea temelor
secundare din POCU 2014-2020, conform specifica iilor din
Ghidului Solicitantului - maxim 5 puncte
• Activit ile propuse au impactul asupra grupului int  prin
prisma indicatorilor - maxim 5 puncte
• Metodologia de implementare a activit ilor este detaliat
i relevant  pentru activit ile propuse - maxim 5 puncte

23



3. CONCLUZII

3.1 Informa ii privind ofertan ii/candida ii participan i la procedur  respin i
Nu este cazul!

3.2 Informa ii privind ofertan ii/candida ii participan i la procedur  admi i
Candida ii câ tig tori sunt: Asocia ia pentru Promovarea Femeii din România – Timi oara care

a ob inut dup  analiza dosarului de candidatur  un punctaj de 73 puncte, Funda ia CREFOP –
Bucure ti care a ob inut dup  analiza dosarului de candidatur  un punctaj de 98 puncte i Asocia ia
Iubire i Încredere – Ia i care a ob inut dup  analiza dosarului de candidatur  un punctaj de 83
puncte.

4. INFORMA IILE CUPRINSE ÎN ANUN UL DE INTEN IE

ANUN  SELEC IE PARTENERI SECTOR PRIVAT
Nr. 108814 / 13.01.2017

pentru implementarea proiectului cu titlul
„1, 2, 3 ... Profesioni ti la start!”

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modific rile i complet rile ulterioare,
aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 362/2009 i ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.
64/2009 aprobate prin OMFP nr. 2548/2009, OMEN nr. 4180/2013 i OUG nr. 40/2015 privind
gestionarea finaciar  a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul Condi ii
Generale – Orient ri privind accesarea finan rilor în cadrul Programului Opera ional Capital Uman
2014-2020, Apelul de proiecte nr. 11, Ghidul Solicitantului Condi ii Specifice Stagii de practic  elevi i
studen i în sectorul agroalimentar, industrie i servicii,

Universitatea „ tefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universit ii, nr. 13, Suceava
anun  inten ia select rii partenerilor interesa i pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în
vederea elabor rii unui proiect i depunerii cererii de finan are aferente proiectului în cadrul
Programului Opera ional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritar  6: Educa ie i competen e,
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investi ii în domeniul educa iei, al form rii i al form rii
profesionale în vederea dobândirii de competen e i a înv rii pe tot parcursul vie ii, Prioritatea de
investi ii 10.IV: Sporirea relevan ei pe pia a for elor de munc  a educa iei i a sistemelor de formare,
facilitarea tranzi iei de la educa ie la pia a for elor de munc i consolidarea form rii i a sistemelor de
formare profesional , precum i a calit ii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competen elor,
adaptarea programelor de înv mânt i instituirea i dezvoltarea unor sisteme de înv are la locul de
munc , inclusiv a unor sisteme de înv are dual i programe de ucenicie conform Obiectivelor
Specifice: 6.13, 6.14.

Selec ia partenerilor din sectorul privat se realizeaz  cu respectarea regimului
incompatibilit ilor i conflictului de interese i a urm toarelor principii: transparen , nedescriminare,
tratamentul egal, eficien a utiliz rii fondurilor.

1. Data limit  de depunere a dosarelor de candidatur i modalitatea de depunere

Organiza iile interesate s  participe la selec ie vor depune documentele într-un plic sigilat
având men iunea „Selec ie partener sector privat pentru proiectul „1, 2, 3 ... Profesioni ti la start!”,
conform anun  nr. 108814 / 13.01.2017 la sediul Universit ii „ tefan cel Mare” din Suceava,
Registratur , str. Universit ii, nr. 13, corp E, et. I.

Calendarul procedurii de selec ie:
Activitate Perioada de desf urare



Calendarul procedurii de selec ie:
Activitate Perioada de desf urare
Publicarea anun ului de selec ie a partenerilor 13.01.2017
Depunerea dosarelor 13.01.2017 - 27.01.2017, ora 16:00
Etapa I - Verificarea administrativ  a dosarelor 27.01.2017
Etapa a II - a - Evaluarea în vederea selec iei partenerilor 27.01.2017
Publicarea anun ului privind rezultatele selec iei 27.01.2017
Primirea contesta iilor 30.01.2017, ora 14:00
Solu ionarea contesta iilor 30.01.2017
Publicarea anun ului final privind partenerii selecta i i
contactarea acestora

30.01.2017

Anun ul final privind rezultatele selec iei vor fi publicate la aceea i sec iune de pe site unde a fost
publicat anun ul privind inten ia de selectare.

Persoane de contact:
Delia-Aurora CERLINC , tel. 0230/216147, int. 208, e-mail: delia@fim.usv.ro
Gabriela-Cristina CONSTANTINESCU, tel. 0230/216147, int. 208, e-mail:

gabriela.constantinescu@fia.usv.ro

2. Obiectivele specifice urm rite în cadrul proiectelor vor fi:

Obiectivul specific 6.13 Cre terea num rului absolven ilor de înv mânt ter iar universitar i
non universitar care î i g sesc un loc de munc  urmare a accesului la activit i  de  înv are la un
poten ial loc de munc  / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten ial
competitiv identificate conform SNC i domeniile de specializare inteligent  conform SNCDI

Obiectivul specific 6.14 Cre terea particip rii la programe de înv are la locul de munc  a
elevilor i ucenicilor din înv mântul secundar i ter iar non-universitar, cu accent pe sectoarele
economice cu poten ial competitiv identificate conform SNC i din domeniile de specializare inteligent
conform SNCDI.

3. Grupurile int vizate de proiect vor fi: Studen i (ISCED 5 – 7)

4. Durata proiectului
Perioada de implementare a proiectului este cuprins  între minimum 9 luni i maximum de 24 de

luni.

Calendarul de desf urare al activit ilor va fi corelat cu calendarul anului universitar i cel al
desf ur rii programelor de înv are la locul de munc  (stabilit dup  consultarea cu partenerii de
practic ).

5. Principalele activit i ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:

Activit ile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadreaz  în tipurile de activit i eligibile
specificate în Ghidul Solicitantului Condi ii Specifice:

Ac iunile destinate îmbun irii i diversific rii serviciilor educa ionale oferite:

 Elaborarea parteneriatelor/conven iilor între organizatorii (unit i de înv mânt/ institu ii de
înv mânt superior) i partenerii de practic  (poten iali angajatori ai viitorilor absolven i, în
special cu entit i din sectoarele economice cu poten ial competitiv identificate conform SNC
i din domeniile de specializare inteligent  conform SNCDI);

mailto:delia:@fim.usv.ro
mailto:gabriela.constantinescu:@fia.usv.ro


  Organizarea i derularea programelor de înv are la locul de munc  (internship/ traineeship,
stagii de practic , instruire practic , laborator tehnologic, etc.), inclusiv activit i de tip firm  de
exerci iu (în conformitate cu metodologiile aplicabile fiec rui tip de activitate, acolo unde este
cazul);

  Organizarea competi iilor profesionale, concursurilor pe meserii, competi iilor i târgurilor
pentru firme de exerci iu;

  Furnizarea de servicii de consiliere i orientare profesional  pentru elevi i studen i, axate pe
dobândirea de competen e care r spund necesit ilor pie ei muncii;

 Crearea unui sistem de informare coordonat , în ambele sensuri: de la companii/sectorul
privat c tre re eaua unit ilor de înv mânt privind nevoile lor de instruire, precum i  de  la
unit ile de înv mânt c tre întreprinderi, pentru a r spunde nevoilor actuale i viitoare ale
pie ei muncii la nivel regional /local;

 Pilotarea de solu ii inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere,
orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC;

 Organizarea de stagii de practic  în state membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat
progrese vizibile în domeniul tehnologiilor, industriilor i serviciilor vizate de prezentul apel de
proiecte.

6. Activit ile în care va fi implicat fiecare partener

Partenerii sunt cei care asigur  opera ionalizarea activit ilor vizate prin proiect, prezentate
mai sus, astfel încât efortul conjugat s  duc  la interven ie cu impact real asupra grupului int  vizat de
proiect. Fiecare partener va asuma a adar un set de activit i specifice expertizei sale, acestor
activit i fiindu-le alocate o cot  propor ional  cu interven iile asumate din bugetul proiectului, ce va fi
gestionat  de partenerul respectiv.

Activit ile în care vor fi implica i partenerii selecta i sunt activit ile ce vor fi derulate în cadrul
proiectului, descrise anterior, conform Programului Opera ional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Cerin ele generale pe care trebuie s  le îndeplineasc  partenerii pentru a fi selecta i în
vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finan are pentru aceste proiecte sunt
specificate în Ghidul POCU - Condi ii Generale i Ghidul solicitantului - Condi ii Specifice.

Se vor selecta parteneri individuali, nu consor ii de parteneri.

Procesul de selec ie a partenerilor are la baz  respectarea principiilor de legalitate,
transparen , impar ialitate, nediscriminare, tratament egal, propor ionalitate, eficien a utiliz rii
fondurilor, asumarea r spunderii i confiden ialitate. Partenerii trebuie s  dovedeasc  faptul c  de in
expertiz  relevant  pentru ac iunile selectate.

Structura parteneriatului ce va fi constituit pentru acest proiect va fi urm toarea:

a) Solicitant (Lider de parteneriat) – Universitatea „ tefan cel Mare” din Suceava

b) Parteneri - entit i juridice care se încadrez  în categoriile eligibile, specificate mai
sus.

7. Condi ii de eligibilitate:

1. Partenerii trebuie s  fie entit i legal constituite în România, cu personalitate juridic ;

2. Partenerii trebuie s  NU se afle în niciuna din urm toarele situa ii:

 se afl  în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciar , are încheiate concordate, i-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea
depunerii cererii de finan are sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situa ii sau se



afl  în situa ii similare în urma unei proceduri de aceea i natur  prev zute de legisla ia sau de
reglement rile na ionale.

 reprezentan ii s i legali/structurile de conducere i persoanele care asigur  conducerea
solicitantului au fost condamna i printr-o hot râre cu valoare de res judicata pentru un delict
legat de conduita profesional ;

 reprezentan ii s i legali/structurile de conducere i persoanele care asigur  conducerea
solicitantului au comis în conduita profesional  gre eli grave, demonstrate in instan a, pe care
autoritatea contractant  le poate justifica

 se încadreaz , din punct de vedere al obliga iilor de plat  restante la bugetele publice, într-
una din situa ia în care obliga iile de plat  nete dep esc 1/12 din totalul obliga iilor datorate în
ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal  emis de Agen ia Na ional  de
Administrare Fiscal ;

 reprezentan ii s i legali/structurile de conducere i persoanele care asigur  conducerea
solicitantului au lost condamna i printr-o hot râre cu valoare de res judicata pentru fraud ,
corup ie, participare la o organiza ie criminal  sau la orice alte activit i ilegale în detrimentul
intereselor financiare ale Comunit ilor;

 solicitantul i partenerul/partenerii i/sau reprezentan ii lor legali/structuri le de conducere a
acestora i persoanele care asigur  conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se afl
în situa ia de conflict de interese sau incompatibilitate, a a cum este definit in legisla ia
na ionala si comunitar  în vigoare;

 se face vinovat de declara ii false în furnizarea informa iilor solicitate de AM/OI POCU)
responsabil sau nu a furnizat aceste informa ii;

 solicitantul sau partenerii se afl  pe lista beneficiarilor exclu i de la finan are în urma rezilierii
contractelor de finan are din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat

 semneze contractul de finan are.

Partenerii trebuie s  fie implica i în cel pu in o ac iune relevant . Prin activitate relevant  se
în elege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor. Partenerii trebuie s
aib  activitatea pe care doresc s  o desf oare în statut/act constitutiv.

Partenerii trebuie s  demonstreze c  au capacitate financiar i opera ional , în raport cu
resursele puse la dispozi ie sau resursele necesare pentru implementarea proiectului.

8. Criterii de selec ie a partenerilor i grila de evaluare

Nr.
crt. CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ

MAXIM
PUNCTAJ
CANDIDAT

A. Capacitatea opera ional i financiar 30
A. 1. Resurse umane 20

Num rul de exper i cu experien  în implementarea de
proiecte nerambursabile (minim 1 proiect) în domeniul
dezvolt rii resurselor umane

 1 expert - 1 punct
 2 exper i - 3 puncte
 3 exper i - 5 puncte
 4-5 exper i - 10 puncte
 Mai mult de 5 exper i - 15 puncte

Se vor prezenta CV-urile exper ilor înso ite de documente

15



Nr.
crt. CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ

MAXIM
PUNCTAJ
CANDIDAT

justificative care sus in experien a expertului (contracte de
munc , adeverin e, recomand ri, etc.).

Pentru exper ii respectivi, entitatea participant  la
procedur , va prezenta fie contractele de munc  ce
dovedesc angajarea acestora in structurile participantului,
fie, dup  caz, declara ia de disponibilitate în vederea
particip rii la implementarea proiectului pe durata estimat
a activit ilor (24 luni).
Evaluarea calitativ  a experien ei din CV

• Nivel sc zut (experien  specific  activit ilor
proiectului de pân  la un 1 an) - 1 punct

• Nivel mediu (experien  specific  activit ilor
proiectului cuprins  între 1 i 3 ani) - 3 puncte

• Nivel înalt (experien  specific  activit ilor
proiectului mai mare de 3 ani) - 5 puncte

5

A2 Situa ia financiar  (suma cifrei de afaceri/veniturilor pe
ultimii 3 ani fiscali, respectiv: 2015; 2014; 2013)

10

-  Sub 10.000 Euro - 5 puncte
- peste 10.000 Euro - 10 puncte

B. Capacitate profesional 45
Proiect cu finan are nerambursabil / ac iuni cu finan are
proprie sau finan ate prin sponsoriz ri (sau alte tipuri de
finan are)/contracte implementate în calitate de
subcontractor:

• 3 proiecte/ac iuni/contracte - 5 puncte
• 5 proiecte/ac iuni/contracte - 10 puncte
• 7 proiecte/ac iuni/contracte - 15 puncte

Pentru fiecare proiect/ac iune/contract adi ional - se adaug
3 puncte pân  la un punctaj total de 30 pentru aceast
sec iune

30

Experien  în activit i speciice proiectului:
• 3 proiecte/ac iuni/contracte - 1 punct
• 4 - 5 proiecte/ac iuni/contracte - 3 puncte
• 5 - 7 proiecte/ac iuni/contracte - 5 puncte

Pentru fiecare proiect/ac iune/contract adi ional - se adaug
2 puncte pân  la un punctaj total de 15 pentru aceast
sec iune

15

C. Contribu ia partenerului la activit ile proiectului 25
Partenerul va descrie activit ile în care urmeaz  s  se
implice.
Activit ile vor fi evaluate dup  urm toarele criterii:
• Activit ile propuse duc la îndeplinirea Obiectivelor din
documentele Strategice relevante pentru proiect - maxim 5
puncte
• Activit ile propuse sunt relevante în raport cu ac iunile
sprijinite în cadrul programului - maxim 5 puncte
• Activit ile propuse contribuie la Promovarea temelor



Nr.
crt. CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ

MAXIM
PUNCTAJ
CANDIDAT

secundare din POCU 2014-2020, conform specifica iilor din
Ghidului Solicitantului - maxim 5 puncte
• Activit ile propuse au impactul asupra grupului int  prin
prisma indicatorilor - maxim 5 puncte
• Metodologia de implementare a activit ilor este detaliat
i relevant  pentru activit ile propuse - maxim 5 puncte

Not ! Oferta care ob ine cele mai mare punctaj este declarat  câ tig toare! În cazul în care dou  oferte diferite ob in
cel mai mare punctaj, la egalitate, departajarea se va realiza prin analiza exhaustiv  a criteriilor de selec ie.

9. Con inutul dosarelor de candidatur  al fiec rei entit i care dore te s  intre în parteneriat va
con ine:

1. Anexa 1 - Scrisoare de înaintare a documentelor (în original), conform modelului anexat;

2. Anexa 2 - Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al potentialului partener privind
eligibilitatea (în original), conform modelului anexat;

3. Certificat de înregistrare fiscal  (în copie conform cu originalul semnat i stampilat  de
reprezentatul legal);

 4. Certificat constatator emis de Registrul Comertului, act constitutiv i/sau statut/ orice alt act de
înfiintare al organizatiei în care sunt precizate tipurile de activitati desfasurate (în copie conform cu
originalul semnat i stampilat  de reprezentatul legal);

5. Anexa 3 - Fisa partenerului, con inând inclusiv activit ile propuse a fi desf urate de c tre partener
în cadrul proiectului;

6. Documente din care s  rezulte capacitatea opera ional  a poten ialului partener (de ex:
recomand ri, contracte, note de certificare etc, în copie conform cu originalul semnat i stampilat  de
reprezentatul legal);

7. Anexa 4 - Declaratie de angajament a poten ialului partener privind asigurarea contribu iei proprii
din valoarea cheltuielilor eligibile aferent  activit ilor pe care le va implementa în proiect i
eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestora (în original), conform modelului anexat.

Not ! Documenta ia se va depune într-un singur exemplar, într-un dosar/biblioraft, f  documente capsate

10. Anexe

Anexa 1 - Scrisoare de înaintare a documentelor

Anexa 2 - Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea

Anexa 3 - Fi  partener

Anexa 4 - Declara ie de angajament privind contribu ia proprie



Nr. înreg. ……….                                                                                                                     Anexa 1

Scrisoare de înaintare

tre: ……………………………

În urma public rii pe site-ul institu iei dvs. a anun ului privind organizarea unei proceduri de
selec ie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entit i publice sau de drept privat, în vederea
depunerii unei cereri de finan are în cadrul Programului Opera ional Capital Uman 2014-2020
(POCU), Axei prioritare 6: Educa ie i competen e, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investi ii în
domeniul educa iei, al form rii i al form rii profesionale în vederea dobândirii de competen e i  a
înv rii pe tot parcursul vie ii, Prioritatea de investi ii 10.IV: Sporirea relevan ei pe pia a for elor de
munc  a educa iei i a sistemelor de formare, facilitarea tranzi iei de la educa ie la pia a for elor de
munc i consolidarea form rii i a sistemelor de formare profesional , precum i a calit ii lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competen elor, adaptarea programelor de înv mânt i instituirea i
dezvoltarea unor sisteme de înv are la locul de munc , inclusiv a unor sisteme de înv are dual i
programe de ucenicie, pentru proiectul „1, 2, 3 ... Profesioni ti la start!”.

Obiectivele specifice:
OS 6.13 Cre terea num rului absolven ilor de înv mânt ter iar universitar i non universitar

care î i g sesc un loc de munc  urmare a accesului la activit i  de  înv are la un poten ial loc de
munc  / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten ial competitiv identificate
conform SNC i domeniile de specializare inteligent  conform SNCDI

OS 6.14 Cre terea particip rii la programe de înv are la locul de munc  a elevilor i
ucenicilor din înv mântul secundar i ter iar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu
poten ial competitiv identificate conform SNC i din domeniile de specializare inteligent  conform
SNCDI.

1. Anexa 1 - Scrisoare de înaintare a documentelor (în original), conform modelului anexat;
2. Anexa 2 - Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al potentialului partener privind
eligibilitatea (în original), conform modelului anexat;
3. Certificat de înregistrare fiscal  (în copie conform cu originalul semnat i stampilat  de
reprezentatul legal);
 4. Certificat constatator emis de Registrul Comertului, act constitutiv i/sau statut/ orice alt act de
înfiintare al organizatiei în care sunt precizate tipurile de activitati desfasurate (în copie conform cu
originalul semnat i stampilat  de reprezentatul legal);
5. Anexa 3 - Fisa partenerului, con inând inclusiv activit ile propuse a fi desf urate de c tre partener
în cadrul proiectului;
6. Documente din care s  rezulte capacitatea opera ional  a poten ialului partener (de ex:
recomand ri, contracte, note de certificare etc, în copie conform cu originalul semnat i stampilat  de
reprezentatul legal);
7. Anexa 4 - Declaratie de angajament a poten ialului partener privind asigurarea contribu iei proprii
din valoarea cheltuielilor eligibile aferent  activit ilor pe care le va implementa în proiect i
eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestora (în original), conform modelului anexat.

Data
Denumire institu ie/organiza ie
Reprezentant legal
(semn tur i tampila



Anexa 2

Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea

Subsemnatul/a, ..........................,  în calitate de reprezentant legal al
................................................ CUI/CIF ............................, având sediul social în ..................., str. ......,
nr. .....................,. sect. ........., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura
i a sanctiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca organizatia/ societatea pe care o reprezint

îndeplineste conditiile de eligibilitate (conform prevederilor Ghidului General POCU) în vederea
participarii în calitate de partener la pregatirea unui/unor proiect/proiecte în cadrul Programului
Operational Capital Uman 2014-2020 i NU se afl  în niciuna dintre urm toarele situa ii:

 se afl  în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciara, are încheiate concordate, i-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea
depunerii cererii de finan are sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situa ii sau se
afl  în situa ii similare în urma unei proceduri de aceea i natur  prev zute de legisla ie sau de
reglement rile na ionale;

 reprezentan ii s i legali/structurile de conducere i persoanele care asigur  conducerea
solicitantului au fost condamna i printr-o hot râre cu valoare de res judicata pentru un delict
legat de conduita profesional ;

 reprezentantii s i legali/structurile de conducere i persoanele care asigur  conducerea
solicitantului au comis în conduita profesional  gre eli grave, demonstrate în instan , pe care
autoritatea contractant  le poate justifica;

 se încadreaz , din punct de vedere al obliga iilor de plat  restante la bugetele publice, într-una
din situa iile în care obliga iile de plata nete dep esc 1/12 din totalul obliga iilor datorate în
ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal  emis de Agen ia Na ional  de
Administrare Fiscal ;

 reprezentan ii s i legali/structurile de conducere i persoanele care asigur  conducerea
solicitantului au fost condamna i printr-o hot râre cu valoare de res judicata pentru fraud ,
corup ie, participare la o organiza ie criminala  sau la orice alte activit i ilegale în detrimentul
intereselor financiare ale Comunit ilor;

 partenerul i/sau reprezentan ii s i legali/structurile de conducere ale acestuia i persoanele
care asigur  conducerea partenerului se afl  în situa ia de conflict de interese sau
incompatibilitate, a a cum este definit în legisla ia na ional i comunitar  în vigoare;

 se face vinovat de declara ii false în furnizarea informa iilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informa ii;

 partenerul se afl  pe lista beneficiarilor exclu i de la finan are în urma rezilierii contractelor de
finan are din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat s  semneze
contractul de finan are.

Data
Denumire organiza ie
Reprezentant legal (semn tur i tampil



Anexa 3

FI  PARTENER

DATE DE IDENTIFICARE
Denumire organiza ie
Adres  po  electronic
Cod de înregistrare fiscal
Anul înfiin rii
Adres
REPREZENTANTUL LEGAL
Prenume i Nume
Func ie
Num r de telefon
Num r de fax
Adres  po  electronic
Document de identitate
Emis de
La data de
INFORMATII FINANCIARE
Anul 2013
Num r mediu de angaja i
Cifra de afaceri/venituri din activit i f  scop patrimonial
Profitul sau pierderea net( ) a exerci iului financiar / excedent reportat
pe anul urm tor (conform bilan )
Anul 2014
Num r mediu de angaja i
Cifra de afaceri/venituri din activit i f  scop patrimonial
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar / excedent reportat
pe anul urmator (conform bilan )
Anul 2015
Num r mediu de angaja i
Cifra de afaceri/venituri din activit i f  scop patrimonial
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar / excedent reportat
pe anul urmator (conform bilan / balan  la decembrie 2015)
PROIECTE IMPLEMENTATE
Titlul proiectului (conform contractului de finan are)
ID-ul proiectului (acordat de institu ia finan atoare)
Calitatea avut  în cadrul proiectului (solicitant sau partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implement rii proiectului
Rezultatele par iale sau finale ale proiectului
Activit i desf urate de aplicant în cadrul proiectului
Sursa de finan are (bugetul de stat, local, surse externe
nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)
Numele institu iei finan atoare
Titlul proiectului (conform contractului de finan are)
ID-ul proiectului (acordat de institu ia finan atoare)
Calitatea avut  în cadrul proiectului (solicitant sau partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implement rii proiectului
Rezultatele par iale sau finale ale proiectului
Activit i desf urate de aplicant în cadrul proiectului
Sursa de finan are (bugetul de stat, local, surse externe
nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)
Numele institu iei finan atoare
EXPERIEN  SPECIFIC
Experien a organiza iei în domeniul educa ional



ACTIVIT I PROPUSE
Principalele activi i i sub-activit i propuse a fi desf urate de
organiza ie în cadrul proiectului

Data
Denumire organiza ie
Reprezentant legal (semn tura i stampil )



Anexa 4

Declara ie de angajament privind contribu ia proprie

Subsemnatul/a, .........................,.  în calitate de reprezentant legal al
................................................ (denumirea organiza iei), CUI/CIF ............................, având sediul
social în ..................., str. ......,       nr. .....................,. sector/jude . .........., declar pe propria
raspundere c  ……………. (denumirea organiza iei) în calitate de poten ial partener al Comunei Butea
în preg tirea/depunerea i implementarea unui proiect în cadrul Programului Opera ional Capital
Uman 2014-2020 (POCU), Axei prioritare 6: Educa ie i competen e, Obiectivul tematic 10:
Efectuarea de investi ii în domeniul educa iei, al form rii i al form rii profesionale în vederea
dobândirii de competen e i a înv rii pe tot parcursul vie ii, Prioritatea de investi ii 10.iv: Sporirea
relevan ei pe pia a for elor de munc  a educa iei i a sistemelor de formare, facilitarea tranzi iei de la
educa ie la pia a for elor de munc i consolidarea form rii i a sistemelor de formare profesional ,
precum i a calit ii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competen elor, adaptarea programelor
de înv mânt i instituirea i dezvoltarea unor sisteme de înv are la locul de munc , inclusiv a unor
sisteme de înv are dual i programe de ucenicie. Obiectivele specifice OS 6.13 Cre terea
num rului absolven ilor de înv mânt ter iar universitar i non universitar care î i g sesc un loc de
munc  urmare a accesului la activit i de înv are la un poten ial loc de munc  / cercetare/ inovare, cu
accent pe sectoarele economice cu poten ial competitiv identificate conform SNC i domeniile de
specializare inteligent  conform SNCDI, OS 6.14 Cre terea particip rii la programe de înv are la
locul de munc  a elevilor i ucenicilor din înv mântul secundar i ter iar non-universitar, cu accent
pe sectoarele economice cu poten ial competitiv identificate conform SNC i din domeniile de
specializare inteligent  conform SNCDI, se angajeaza s  asigurare contribu ia proprie din valoarea
cheltuielilor eligibile aferent  activit ilor pe care le va implementa în proiect i eventualele cheltuieli
neeligibile.

Data
Denumire organiza ie
Reprezentant legal (semn tura i stampil )


