
















Anexa nr. 1 

 

SCRISOARE DE INTENTIE 

 

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Capital 

Uman ce urmează a fi depus de către Universitatea Stefan cel Mare din Suceva 

 

În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru 

depunerea cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 

 (POCU), Axa prioritară 6: “Educatie si competente”, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea 

relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de 

la educaţie la piaţa forţelor de muncă  şi consolidarea formării  şi a sistemelor de formare 

profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, 

adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul 

de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală  şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 

6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își 

găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / 

cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 

SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI ........................................(denumirea 

partenerului), își exprimă intenţia de a participa ca partener  alături de organizaţia dumneavoastră. 

Precizăm că ...................... ........................................(denumirea partenerului), se încadrează 

în categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru Cererea de propuneri menționate mai sus.  

De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema 

proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea 

activităţilor unui proiect din POCU.  

Detalii conform Anunțului de Selecție Parteneri: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni partener în cadrul 

prezentului proiect. 

 

Data,           Reprezentant legal, 

 

                                                                            Nume şi prenume, 



                                                                          

 

                                                                          Semnătura şi ştampila 



Anexa nr. 2

FIŞA PARTENERULUI

Denumire organizaţie

Cod de înregistrare fiscală

Număr de înregistrare în
Registrul Comerţului

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor

Anul înfiinţării

Date de contact
(adresă, tel., fax, e-mail)

Persoana de contact
(nume, poziţia în organizaţie)

Descrierea activităţii
partenerului, relevantă pentru

acest proiect

Vă rugăm să descrieţi dacă în obiectul de activitate al 
organizaţiei se regăse te prestarea de servicii de natura celor ș
care sunt necesare implementării proiectului, conform cu 
activitatea/ activităţile la care doriţi să fiţi partener

Activitatea /activităţile cadru din
cadrul proiectului în care doriţi

să vă implicaţi 

Vă rugăm să detaliaţi  modalitatea de implicare a organizaţiei
dumneavoastră în elaborarea şi implementarea proiectului.

Resurse umane Se va trece nr. total  de angajaţi,  din care  personalul relevant
pentru implementarea activităţilor în care ofertantul dore te săș
se implice si pe care le-a menţionat mai sus.

Anul 2017

Număr mediu de angajaţi

Cifra de afaceri

Profitul net al exerciţiului
financiar (conform bilanţ)

Pierderea netă a exerciţiului
financiar (conform bilanţ)

Anul 2018

Număr mediu de angajaţi

Cifra de afaceri

Profitul net al exerciţiului
financiar (conform bilanţ)

Pierderea netă a exerciţiului
financiar (conform bilanţ)

Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile1 derulate / coordonate / administrate în ultimii 5
ani (daca este cazul). Pentru fiecare proiect relevant, completa i câte un tabel după modelul de maiț
jos:

Titlul proiectului (conform
contractului de finanţare)

1 Aceasta sectiune  nu se aplica/nu este obligatorie pentru potentialii parteneri care aplica 
pentru statutul de “Angajatori” pentru derularea stagiilor de practica ale studentilor.



ID-ul proiectului (acordat de
instituţia finanţatoare)

Beneficiar proiect

Calitatea avută în cadrul
proiectului (solicitant / partener)

Obiectivul proiectului

Stadiul implementării proiectului Implementat sau în curs de implementare

Rezultatele parţiale sau finale ale
proiectului

Valoarea totală a proiectului

Sursa de finanţare (bugetul de
stat, local, surse externe

nerambursabile, surse externe
rambursabile, etc)

Numele instituţiei finanţatoare

Valoarea angajată (cheltuită) în
proiect

Notă: 
Informaţiile  furnizate  se  consideră  a  fi  conforme  cu  realitatea  i  asumate  pe  propriaș
răspundere de reprezentantul legal.
Data,                  Reprezentant legal,

                                                                                           Nume şi prenume,

                                                                                     __________________

                                                                                      Semnătura şi ştampila



 Anexa nr. 3 
GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANTILOR

Participant: ___________________

Criteriu calificare DA NU NU ESTE 

CAZUL
I. Conformitatea documentelor 
Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunt 

de selecţie
Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul 
www.usv.ro
Documentele date ca model sunt integral i corect completateș
II. Capacitatea participantului de a furniza servicii 

corespunzător activităţilor proiectului 
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor 

care sunt necesare implementării proiectului, conform cu 

activitatea/activităţile la care doreşte să fie partener 
III. Conduita ofertantului 
Nu  se  află  în  niciuna  din  situaţiile  de  excludere  prevăzute  în
cadrul  Regulilor  generale  de  eligibilitate  a  solicitanţilor
menţionate la punctul 4.1.2. - Regulile generale privind partenerii
în  cadrul  cererilor  de  finanţare  nerambursabilă  prin  POCU
menţionate in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale
Comisia de evaluare:

..........................



Anexa nr. 4
GRILA EVALUARE ETAPA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR

Participant: _____________________

Nr.
crt.

Criterii de evaluare Punctaj
maxim

Punctaj
participant

1. Capacitatea operaţională i financiarăș 35
1.1 Resurse umane 20

Numarul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate asumat 
(dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experţi 
cu studii superioare)

 1 - 2 experţi – 5 puncte
 3 - 4 experţi - 10 puncte
 Peste 5 experti – 20 puncte

20

1.2 Situaţia financiară  (suma cifra de afaceri/venituri din ultimii 3 ani) din
proiecte din fonduri nerambursabile (2)

15

 până la 250.000 euro - 5 puncte
 între 300.000 si 500.000 euro - 10 puncte
 peste 500.000 euro - 15 puncte

15

2 Contribuţia partenerului la activităţile proiectului 65
2.1 Numărul  de  activităţi/subactivitati  eligibile  în  care  partenerul

dore te să se impliceș
15 1 activitate – 5 puncte

 2 activităţi – 10 puncte
 Mai mult de 2 activităţi – 15 puncte

2.2 Descrierea activitatilor in care partenerul urmeaza sa se implice
Activitatile vor fi evaluate dupa urmatoarele criterii:
a. Activitatile  propuse  duc  la  indeplinirea  obiectivelor

specifice  - maxim 10 puncte
b. Activitatile propuse sunt  relevante in raport  cu actiunile

sprijinite in cadrul programului – maxim 10 puncte
c. Activitatile  propuse  contribuie  la  promovarea  temelor

secundare din POCU 2014-2020,  conform specificatiilor
din ghidul solicitantului – maxim 10 puncte

d. Activitatile propuse au impact asupra grupului tinta prin
prisma indicatorilor – maxim 10 puncte

e. Metotdologia de implementare a activitatilor este detaliata
si relevanta pentru activitatile propuse – maxim 10 puncte

50

TOTAL 100

(1) Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media aritmetică a punctajelor 
experţilor prezentaţi în ofertă.
(2)Se vor depune bilanturile pentru ultimii 3 ani financiari incheiati, precum si balantele analitice 



Anexa 5

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE1

Subsemnatul,  <Nume si prenume>,  posesor al CI seria …., Nr …………, eliberată de
…………….., în calitate de  <functie/reprezentant legal/imputernicit> al <(denumire partener)>,
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de
Finanţare  pentru  proiectul  <denumire  proiect>, în  cadrul  Programului  Opera ional  Capitalț
Uman, declar pe propria răspundere că:

1. nu am mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data
depunerii cererii de finanţare pentru proiectul pentru care se solicită finan areț . În situaţia
în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în
timpul  implementării  proiectului,  <(denumire  partener)>  voi  informa  de  urgenţă
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman.

2. <(denumire partener)> nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
 este  în  incapacitate  de  plată/  în  stare  de  insolvenţă,  conform

Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  46/2013  privind  criza  financiară  şi
insolvenţa unităţilor administrative teritoriale,  respectiv conform Legi nr.85/2014
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 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;

 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 instan a, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;ț

 se încadrează, din punct de vedere al obliga iilor de plată restanteț
la bugetele publice, într-una din situaţia în care obliga iile de plată nete depăşescț
1/12 din totalul obliga iilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului deț
atestare fiscală emis de Agen ia Naţională de Administrare Fiscală;ț

 reprezentan ii săi legali/structurile de conducere i persoanele careț ș
asigură  conducerea  sa  au  fost  condamnaţi  printr-o  hotărâre  cu  valoare  de  res
judicata pentru fraudă, corup ie, participare la o organiza ie criminală sau la oriceț ț
alte activită i ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;ț

 partenerul şi/sau reprezentan ii  săi legali/structurile de conducereț
ai/ale acestuia şi persoanele care asigură conducerea sa se află în situaţia de conflict



de  interese  sau  incompatibilitate,  a a  cum este  definit  în  legisla ia  na ionala  siș ț ț
comunitara in vigoare

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

3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile
naţionale şi comunitare în următoarele domenii:  eligibilitatea cheltuielilor, promovarea
egalităţii  de  şanse  şi  politica  nediscriminatorie;  dezvoltarea  durabilă,  tehnologia
informaţiei,  achiziţiile  publice,  ajutorul  de  stat  precum şi  orice  alte  prevederi  legale
aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;

4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele
proceduri  de achiziţii  publice  aferente  acestor  activităţi  au respectat  legislaţia  privind
achiziţiile publice

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <(denumire
partener)>. 

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile
incluse în aceasta sunt corecte. 

Nume i prenume: ș

Func ia:ț

Semnătura i Ştampila:ș

Data: 

1 Se va completa pentru fiecare membru al parteneriatului, pentru proiectele care se 
implementează în parteneriat.



Anexa nr. 6

CALENDAR PROCEDURA

Data publicarii anuntului de selectie parteneri 10/09/2019
Termen  limita  depunere  dosare  candidatura  (minim  10  zile
lucratoare de la data publicarii anuntului de selectie parteneri)

25/09/2019

Perioada evaluare dosare candidatura (1 zi lucratoare de la data
limita depunere dosare), conform Anexei 3 si Anexei 4

26/09/2019

Data publicarii rezultatelor evaluare (cf Anexei 3 si Anexei 4) 26/09/2019

Termen depunere contestatii rezultate evaluare conf. Anexelor 3 si
4 (1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor evaluarii)

27/09/2019

Termen de solutionare a contestatiilor rezultate evaluare 28/09/2019

Afisare rezultate finale 28/09/2019
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