ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL
ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA anunţă organizarea unei proceduri de selecţie de parteneri pentru
încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare
aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020; Axa
prioritară 6 – Educaţie şi competenţe; Prioritatea de investiţii – 10.ii. Îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei şi accesul la învăţământul terţiar şi a celui echivalent în vederea creşterii participării şi a
nivelului de educaţie, în special pentru grupurile defavorizate; Obiective Specifice: O.S.6.7. Creşterea participării la învăţământul terţiar universitar şi non-universitare organizat în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri
vulnerabile; O.S.6.9. - Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic din
învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ
superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare
moderne şi flexibile; O.S.6.10. - Diversificarea ofertelor educaţionale în învăţământul terţiar
universitar şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate
corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată
prin Legea nr. 105/2016.
1. Procesul de selecţie a partenerilor are la bază respectarea următoarele principii:
- Transparenţa;
- Nediscriminarea;
- Tratamentul egal;
- Eficienţa utilizării fondurilor.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum și
Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 –
2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE
STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII”, publicate pe pagina
Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.
Notă: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei
candidaturi.

2. Obiectivele specifice al apelului de proiecte
► Creşterea participării la învăţământul terţiar universitar şi non-universitare organizat în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri
vulnerabile;
► Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic din învăţământul terţiar universitar
şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce
priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile;
► Diversificarea ofertelor educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic
organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din
sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

3. Obiectivul general al proiectului şi scopul cererii de finanţare
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii şi a diversificării ofertelor de studii din
învăţământul terţiar universitar şi non-universitar în sprijinul creşterii ratei de acces şi a participării la
educaţie a cursanţilor/studenţilor ai USAMVB Timişoara, prin atractivitatea ofertelor educaţionale şi
îmbunătăţirea nivelului de competenţe a personalului didactic din învăţământul terţiar universitar şi
non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
4. Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt atât activităţi
eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice – „Măsuri de optimizare a ofertelor
de studii din învăţământul superior în sprijinul angajabilităţii”, cât şi activităţi transversale, adică
managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate
aferente proiectului.
Principalele tipuri de activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:


Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educaţională şi sprijin
financiar care să includă, de exemplu: burse de studii/sprijin financiar, mobilităţi, constituirea
de reţele şi comunităţi virtuale de studii la distanţă etc., a căror acordare va fi condiţionată de
continuarea studiilor, în vederea creşterii numărului de cursanţi şi de absolvenţi din
învăţământul terţiar;



Alte acţiuni inovative care sprijină participarea la învăţământul terţiar, inclusiv activităţi de
cooperare transnaţională.



Dezvoltarea şi pilotarea furnizării de cursuri cu o componentă aplicativă adresate studenţilor
din ciclul de studii de licenţă/master, cu scopul creşterii angajabilităţii absolvenţilor. Prin
cooperarea cu mediul de afaceri, sectorul public şi societatea civilă, în elaborarea ofertei de
studii, universităţile vor avea contribuţii relevante la dezvoltarea economică, socială şi
culturală a localităţilor şi regiunilor în care se află şi vor stimula inovaţia.



Dezvoltarea, autorizarea şi pilotarea furnizării de programe de studii adresate cursanţilor din
cadrul colegiilor universitare organizate in cadrul instituţiilor de învăţământ superior
acreditate, în vederea extinderii acestei forme de şcolarizare adresate inclusiv tinerilor care au
finalizat studii liceale, dar nu au obţinut diploma de bacalaureat. Şi în cadrul acestor programe
de studii va fi încurajată derularea de cursuri cu componentă aplicativă adresate cursanţilor
din învăţământul terţiar non-universitar tehnic, cu scopul creşterii atractivităţii studiilor şi a
angajabilităţii viitorilor absolvenţi.



Perfecţionarea profesională specializată pentru personalul didactic din învăţământul terţiar
universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate
în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi
flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenţi economici, stagii de pregătire la agenţi
economici, programe de schimb de experienţă şi diseminare de bune practice;



Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului didactic
susţinute din ERASMUS+ în vederea completării formării iniţiale/continue a acestuia în relaţie
cu domeniile de formare stabilite în cadrul prezentei PI. Acţiunile avute în vedere se bazează
inclusiv pe consultări cu reţele internaţionale de cercetare şi de afaceri, în completarea celor
de la nivel naţional;



Alte acţiuni inovative, inclusiv activităţi de cooperare transnaţională.

5. Activităţile în care va/vor fi implicat/implicaţi partenerul/partenerii:


Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educaţională şi sprijin
financiar care să includă, de exemplu: mobilităţi, constituirea de reţele şi comunităţi virtuale
de studii la distanţă etc., a căror acordare va fi condiţionată de continuarea studiilor, în
vederea creşterii numărului de cursanţi şi de absolvenţi din învăţământul terţiar;



Alte acţiuni inovative care sprijină participarea la învăţământul terţiar, inclusiv activităţi de
cooperare transnaţională.



Dezvoltarea şi pilotarea furnizării de cursuri cu o componentă aplicativă, precum şi de formare
a competenţelor socio-emoţionale adresate studenţilor din ciclul de studii de licenţă/master,
cu scopul creşterii angajabilităţii absolvenţilor. Prin cooperarea cu mediul de afaceri, sectorul
public şi societatea civilă, în elaborarea ofertei de studii, universităţile vor avea contribuţii
relevante la dezvoltarea economică, socială şi culturală a localităţilor şi regiunilor în care se
află şi vor stimula inovaţia.



Dezvoltarea şi pilotarea de cursuri de formare a competenţelor socio-emoţionale adresate
studenţilor aflaţi în ultimul an de studii în programe de studii de licenţă/master, cu scopul
dezvoltării de servicii de facilitare a învăţării studenţilor, corelat cu nevoile pieţei muncii din
sectoarele economice identificate prin SNC şi SNCDI. Prin dezvoltarea acestor competenţe,
studenţii îşi vor forma capacitatea de rezolvare de probleme şi de gândire critică la un viitor
loc de muncă, vor deţine capacitatea de a lucra în echipe, de a lua decizii profesionale, de a
comunica eficient şi proactiv, de a organiza şi prioritiza viitoare sarcini de activitate
profesională în relaţie cu specializările studiilor urmate, de a face faţă eşecului.



Dezvoltarea de cursuri complementare cu conţinut inovator în învăţământul terţiar universitar
şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate prin
raportare cu cerinţele unui loc de muncă din sectoarele economice cu potenţial competitiv,
identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, cum ar fi:
construirea de aspiraţii ocupaţionale, simularea viitorului profesional, orientarea preferinţelor
pe scenarii profesionale pe termen scurt/mediu, stabilirea obiectivelor personale, educarea
aspiraţiilor profesionale, a încrederii în sine, a formării gândirii strategice şi analitice în relaţie
cu situaţii concrete de învăţare.



Dezvoltarea şi pilotarea furnizării de programe de studii adresate cursanţilor din cadrul
colegiilor universitare organizate in cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în
vederea extinderii acestei forme de şcolarizare adresate inclusiv tinerilor care au finalizat
studii liceale, dar nu au obţinut diploma de bacalaureat. Şi în cadrul acestor programe de
studii va fi încurajată derularea de cursuri cu componentă aplicativă adresate cursanţilor din
învăţământul terţiar non-universitar tehnic, precum şi de frecventarea unor programe de
consiliere profesională, cu scopul creşterii atractivităţii studiilor şi a angajabilităţii viitorilor
absolvenţi.



Perfecţionarea profesională specializată pentru personalul didactic din învăţământul terţiar
universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate
în ceea ce priveşte învăţarea bazată pe contexte reale de acţiune, învăţare colaborativă,
experimentare, consolidarea competenţelor transversale prin formarea unor abilităţi privind
tehnici de educaţie pentru a stimula studenţilor/cursanţilor gândirea creativă şi critică,
antreprenoriatul, rezolvări de probleme, asumarea de riscuri şi rezilienţa la eşec.



Alte acţiuni inovative care sprijină îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale personalului

didactic, inclusiv activităţi de cooperare transnaţională.


Alte activităţi de inovare socială, accesibilitate, egalitatea de şanse şi tratament, dezvoltare
durabilă, schimbări demografice.

6. Reguli generale privind eligibilitatea partenerilor
Condiţiile de eligibilitate pentru parteneri conform documentului Orientări privind accesarea
finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 sunt:
- Partenerii naţionali trebuie să fie entităţi legal constituite în România, cu personalitate juridică
(cu excepţia 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 să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale
privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate mai sus 4.1.1, respectiv:
 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, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, 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 în instanţă, pe
care autoritatea contractantă le poate justifica;
 se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor
datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală;
 reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea
solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru
fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
 solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii 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, aşa cum este
definit în legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;
 se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informaţii.
- Partenerii naţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă
se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor prevăzuţi în
Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din
învăţământul superior în sprijinul angajabilității”.
- Partenerii naţionali sunt obligaţi să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea
unei părţi din cota de cofinanţare a proiectului.
Condiţiile de eligibilitate şi experienţa relevantă reprezintă criterii eliminatorii.

7. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit
pentru fiecare criteriu în parte)
Selectarea partenerilor se va face pe baza dosarului de participare pe care candidaţii îl vor depune
la sediul UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE
MIHAI I AL ROMÂNIEI„ DIN TIMIȘOARA, cu sediul în str. Calea Aradului, nr. 119, Municipiul
Timişoara, jud. Timiş, cod poştal 300645, România, Secretariat USAMVBT.

DOSAR DE PARTICIPARE

Candidaţii vor depune documentele completate, semnate şi ş tampilate de reprezentantul legal în plic
sigilat pe care se va specifica: “Pentru selecţia de partener în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman (POCU) 2014-2020; AP 6 – Educaţie şi competenţe; O.S.6.7. - Creşterea participării la
învăţământul terţiar universitar şi non-universitare organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ
superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; O.S.6.9. - Îmbunătăţirea
nivelului de competenţe al personalului didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar
organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul
educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile; O.S.6.10. - Diversificarea ofertelor
educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor
de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/
domeniile identificate prin SNC şi SNCDI."
Plicul se va depune la secretariatul UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI "REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIȘOARA, cu sediul in str. Calea Aradului, nr. 119,
Municipiul Timişoara, jud. Timiş, cod poştal 300645, România, începând cu prima zi lucrătoare de la
data publicării prezentului anunţ pe site-ul http://www.usab-tm.ro şi până la data de 27.02.2018,
ora 1000.
Date de contact: e-mail: orboi@usab-tm.ro; manuela_dora@yahoo.com; Telefon: 0256.277.441; Fax:
0256.200.296; Persoana de contact: Conf.dr. Orboi Manuela Dora
Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:
A. În original:
a. Scrisoarea de intenţie (Anexa 1);
b. Fişa partenerului (Anexa 2);
c. Declaraţie de eligibilitate (Anexa 3);
d. Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări (Anexa 4)
Cele 4 documente menţionate la lit. a-d trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei
partenerului să fie integral completate. În Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului, candidaţii vor
menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane
necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu
prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea
obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului (cf. Ghidul Solicitantului –
Condiţii Specifice „MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂŢII”, POCU 2014-2020).
e. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
f. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice);
g. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi
asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în
implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;
h. CV-urile în format Europass în limba română ale experţilor cheie propuşi de participant pentru
proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să
fie datat şi semnat de expert;

i. Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.:
materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).
B. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:
a. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate
prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu
activităţile la care doreşte să fie partener;
b. Contract de finanţare, acord de parteneriat sau dovadă experienţă în domeniul activităţilor
proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează, este/a fost implicat în calitate
de partener sau beneficiar sau subcontractor, în proiecte finanţate din Fonduri Europene;
c. Situaţiile financiar - contabile (balanţă, bilanţ contabil) din care să rezulte veniturile pentru a proba
că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.
Criterii de verificare în etapa de calificare
Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica
îndeplinirea criteriilor de calificare conform grilei de evaluare - Anexa 5, iar cei care nu trec de această
etapă vor fi respinşi şi nu vor participa în etapa următoare.
Evaluarea candidaţilor
Candidaţii care au îndeplinit criteriile de calificare vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va
folosi Grila de evaluare şi selecţie a candidaţilor – Anexa 6. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100
conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare 65 de
puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin de 65 de puncte.
În cazul retragerii participantului declarat câştigător, se va selecta, pentru parteneriat, următorul
participant care a fost declarat „admis”, pe categoria vizată.
Rezultatul procedurii de selecţie va fi publicat pe site-ul universităţii http://www.usab-tm.ro/ printrun anunţ, iar partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate în Fişa
partenerului.
Soluţionarea contestaţiilor
Ofertanţii care nu au fost selectaţi de către USAMVBT ca parteneri în vederea aplicării cererii de
finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune contestaţii conform
Calendarului procedurii de selecţie care se soluţionează de comisia de contestaţii.
Calendarul procedurii de selecţie:
Depunere documentaţie
14.02.2018 - 28.02.2018 – termen limită ora 1000
Evaluare documentaţie
28.02.2018
Anunţ candidaţi admişi
28.02.2018
Depunere contestaţii
01.03.2018 – ora 1000
Soluţionare contestaţii
01.03.2018 – ora 1500
Afişare rezultat final
02.03.2018
(*) În cazul în care se depun două candidaturi şi acestea sunt declarate admise conform Raportului
Comisiei, rezultatul final se afişează în data de 28.02.2018.

Anexa 1
SCRISOARE DE INTENŢIE
Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Capital
Uman ce urmează a fi depus de către UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA.
În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de
drept public sau privat, pentru depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 - Educaţie şi competenţe
Prioritatea de investiţii – 10.ii. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei şi accesul la
învăţământul terţiar şi a celui echivalent în vederea creşterii participării şi a nivelului
de educaţie, în special pentru grupurile defavorizate
Obiectiv specific 6.7, 6.9, 6.10,
_____________________(denumirea
organizaţiei) îşi exprimă intenţia de a participa ca partener în cadrul unui proiect la activităţile:

Precizăm că

(denumirea organizaţiei) se încadrează în

categoriile de parteneri eligibili pentru Axa prioritară 6.
în cadrul acestor activităţi ne propunem să aducem următoarea contribuţie:

De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul de activitate al proiectului,
dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru implementarea activităţilor unui
proiect din POCU 2014 – 2020.
Declar pe proprie răspundere că:
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;
B. Nu figurăm în evidenţele fiscale cu restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu
avem datorii fiscale.
Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptaţi ca organizaţia noastră să devină partener în
cadrul unui proiect cu activităţile menţionate.
Numele şi prenumele reprezentantului legal
Semnătura
Ştampilă

Data

Anexa 2
FIȘA PARTENERULUI
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire organizaţie
E-mail
Cod de înregistrare fiscală
Anul înfiinţării
Adresă
REPREZENTANTUL LEGAL
Prenume şi Nume
Funcţie
PERSOANĂ DE CONTACT
Prenume şi nume
Funcţie
Telefon:
E-mail:
INFORMAŢII FINANCIARE
Anul 2014
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri
Anul 2015
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri
Anul 2016
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri

EXPERIENŢĂ ÎN
GESTIONAREA PROIECTELOR
PROIECT IMPLEMENTAT
Titlul proiectului (conform
contractului de finanţare)
ID-ul proiectului (acordat de
instituţia finanţatoare)
Calitatea avută în cadrul
proiectului (solicitant sau
partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării
proiectului
Rezultatele parţiale sau finale
ale proiectului
Activităţi desfăşurate de
aplicant în cadrul proiectului

Sursa de finanţare (bugetul
de stat, local, surse externe
nerambursabile, surse
extreme rambursabile, etc.)
Numele instituţiei
finanţatoare
EXPERIENŢĂ SPECIFICĂ
ACTIVITĂŢI:
În care din activităţile
principale ale proiectului
doriţi să vă implicaţi?
CONTRIBUŢIE: Detaliaţi
modul în care activităţile
propuse duc la îndeplinirea
Obiectivelor din documentele
Strategice relevante pentru
proiect
Detaliaţi modul în care
activităţile propuse sunt
relevante în raport cu
acţiunile sprijinite în cadrul
programului
Detaliaţi modul în care
activităţile propuse contribuie
la Promovarea temelor
secundare din POCU 20142020, conform specificaţiilor
din Ghidului Solicitantului
Detaliaţi modul în care
activităţile propuse au
impactul asupra grupului
ţintă prin prisma indicatorilor
Detaliaţi metodologia de
implementare a activităţilor
este detaliată şi relevantă
pentru activităţile propuse
Data,
Reprezentant legal,
Nume şi prenume,
Semnătură şi ştampilă,

Anexa 3
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE1

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............, în calitate de <funcţie
/ reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<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 ……….., declar pe propria răspundere că:
1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele
decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În situaţia
în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul
implementării proiectului, <denumire solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional ……..
2. <denumire solicitant>/<denumire partener>, nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:

1



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 în instanţă, pe care
autoritatea contractantă le poate justifica;



se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una
din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în
ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală;



reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea
solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă,
corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul
intereselor financiare ale Comunităţilor;

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



solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii 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, aşa cum este definit în legislaţia
naţională şi comunitară în vigoare



se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informaţii.

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 solicitant>/<denumire
partener>, .
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta
sunt corecte.

Ştampila:
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit
Data:

Anexa 4
DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI

2

În calitate de _____________________________ al ____________________________,
subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu ____________ seria _______ nr.
_____________,
eliberat(ă)
de
_______________________________
la
data
de
___________________________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Art. 326
din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

1. ________________________ a primit contracte sau împrumuturi de la Bănci europene, State Membre
ale UE sau instituţiile Uniunii Europene în ultimii 3 ani sau urmează să primească finanţări nerambursabile:
DA/NU
În situaţia unui răspuns afirmativ, vă rugăm să specificaţi provenienţa finanţării şi să completaţi informaţiile
solicitate în tabelele următoare:

Fondul,
programul,
sau
alte
surse de
finanţare

Suma
Obiectivele proiectului
Denumirea
Data
proiectului şi
obţinerii
EUR/LEI
finanţării
numărul de
referinţă

Perioada de Activităţile
implementare derulate
în cadrul
proiectului

2. _________________________________are cereri de finanţare depuse în ultimele 6 luni sau pe cale de a
fi depuse la Instituţiile UE, Băncile europene sau Statele Membre ale UE în anul curent:
DA/NU

În situaţia unui răspuns afirmativ, vă rugăm să specificaţi provenienţa finanţării şi să completaţi informaţiile
solicitate în tabelele următoare:

2

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

Stadiul implementării
Fondul, programul, sau alte Denumirea Suma
Obiectivele Activităţile
surse de finanţare
proiectului derulate
proiectului
EUR/LEI (în curs de evaluare
şi numărul
în cadrul
selectat, respins)
proiectului
de
referinţă

3. Proiectul ______________________________________________ şi activităţile acestuia ce vizează
persoanele care fac parte din grupul ţintă nu au primit nici o altă finanţare din fonduri publice naţionale sau
comunitare.

4. Am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Data:__________________________
Prenume şi Nume: __________________________
Semnătura
Ştampila

Anexa 5
GRILA DE EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAŢILOR

Criteriu calificare
I. Conformitatea documentelor
Au fost depuse de către candidat toate documente solicitate
Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul USAMVBT
Documentele date ca model sunt integral completate
II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităţilor
proiectului
Are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt
necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care
doreşte să fie partener
A implementat/implementează, in calitate de partener/ beneficiar/subcontractor
proiecte finanţate din Fonduri Europene sau are experienţa de cel puţin şase luni
în domeniul activităţilor proiectului
Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect
III. Conduita candidatului
Nu este subiect al unui conflict de interese
Şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu
are datorii fiscale

DA

NU

Notă:
Candidatul se consideră calificat numai în cazul in care la toate criteriile de calificare a fost bifată
rubrica “DA”
Comisia de evaluare:

Anexa 6
GRILA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A CANDIDAŢILOR

Criterii de selecție
1.Capacitatea operaţională şi financiară
1.1.Resurse umane
Numărul de persoane cu experienţă propuse pentru
implicare în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV)
1 persoană – 5 puncte
2 persoane – 15 puncte
3 persoane – 20 puncte
Experienţă specifică pe activitatile asumate, între 5 şi 10
ani, pentru cel putin 2 persoane din cele propuse – 10
puncte
până la 100.000 euro – 5 puncte
1.2. Situaţia financiară
peste 100.000 euro – 10 puncte
(media cifrei afaceri /
veniturilor în ultimii 3 ani)
2. Capacitatea profesională
2.1. Dovada implementării 1 proiect – 15 puncte
unor proiecte cu finanţare mai mult de 1 proiect – 30 puncte
europeană
sau
2.2.Dovada experienţei de între 6 luni și 1 an – 15 puncte
cel puţin 6 luni în domeniul mai mult de 1 an – 30 puncte
activităţilor proiectului
3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului
1 activitate – 10 puncte
2 activităţi – 20 puncte
mai mult de 3 activităţi – 30 puncte

Punctaj
maxim
40 puncte

30 puncte

30 puncte

Notă:
Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, punctajul maxim fiind media
aritmetică a punctajelor experţilor prezentaţi în ofertă.
Comisia de evaluare:

