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CADRUL LEGAL 

Regulamentul privind selectia partenerilor in cadrul programului operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) este elaborat in 

conformitate cu urmatoarele dispozitii legale in vigoare : 

• O.U.G. nr. 64/2009 cu modificarile  si completarile ulterioare, aprobata de Legea nr. 362/2009 ; 

• H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 64/2009 privind gestionarea financia ra a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen\a; 

• O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

 

CAP. I. SCOP 

Art. 1. (1) Prezentul regulament descrie activitatile desfasurate  necesare actiunii de selectare a potentialilor parteneri privati 

pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente unui proiect in cadrul 

programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, 

Axa prioritara 6 - Educatie si competente, Obiectiv specific 6.13: Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar 

universitar si nonuniversitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca 

/ cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform  SNC si domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI. 

(2) Prin prezentul regulament se urmarete asigurarea  unei selectii legale, corecte, eficiente, cuprinzatoare si transparenta  a  

partenerilor. Tot  prin acest  regulament se asigura sanse egale tuturor operatorilor interesati sa aplice in accesarea fondurilor 

structurale finantate prin programul mentionat mai sus, in calitate de parteneri ai USAMVBT. 

 

CAP. II. OBIECTIVE  SI SCOPUL CERERII DE FINANTARE 

Art. 2. (1) Obiectivul specific al apelului de proiecte este: ,,Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si 

nonuniversitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare 

/ inovare, cu accent pe  sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare 

inteligenta conform SNCDI. 

(2) Obiectivul general al proiectului este : ,, Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea utilitatii sistemului 

educational universitar pentru piata muncii prin dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca in vederea cresterii numarului 

absolventi care isi gasesc un loc de munca la absolvirea studiilor universitare asigurand un proces  integrat, complet si eficient de 

tranzitie de la scoala la viata activa pentru 324 studenti." 



(3) Scopul cererii de finantare ii constituie obtinerea finantarii nerambursabile in vederea creterii numarului absolventilor 

deinvatamant tertiar universitar si nonuniversitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un 

potential loc de munca / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC 

si domeniile de speciazlizare inteligenta conform SNCDI. 

(4) Tipuri de parteneri eligibili în cadrul apelului, conform Ghidului Conditii Specifice:  
o Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate 
o Angajatori 
o Asociații profesionale 
o Camere de comerț și industrie 
o Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială 

 

CAP. Ill. PRINCIPLALELE  ACTIVITATI CE VOR Fl DERULATE IN CADRUL PROIECTULUI 

Art. 3. (1) Principalele activitati ce vor fi derulate in cadrul proiectului sunt: 

• Realizarea unui sistem functional de stagii de practica si de tranzitie de la scoala la viata activa pentru studenti 

• Realizarea  unui program bidirectional de informare coordonata intre universitatea promotoare si angajatori. 

• Furnizarea de servicii de servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobandirea de competente transversale 

corelate cu necesitatile pietei muncii 

• Organizarea si derularea programe de invatare la locul de munca – de tip stagii de practica  

• Furnizarea de competente antreprenoriale prin intermediul cursurilor de formare profesionale care integreaza  instrumentul 

Intreprindere simulata 

(2) Activitatile in care va  fi  implicat  partenerul sunt: 

• Realizarea unui sistem functional de stagii de practica si de tranzitie de la scoala la viata activa pentru studenti 

• Realizarea  unui program bidirectional de informare coordonata intre universitatea promotoare si angajatori. 

• Furnizarea de servicii de servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobandirea de competente transversale 

corelate cu necesitatile pietei muncii 

• Organizarea si derularea programe de invatare la locul de munca – de tip stagii de practica  

• Furnizarea de competente antreprenoriale prin intermediul cursurilor de formare profesionale care integreaza  instrumentul 

Intreprindere simulata 

 

CAP. IV. CRITERllLE SE SELECTIE A PARTENERULUI SI EVALUAREA CANDIDATILOR 

Art. 4. (1) Selectarea partenerilor se va face pe baza urmatoarelor documente pe care candidatii le vor depune la sediul 

USAMVBT: 

A. in original: 

a. Scrisoarea de intentie (Anexa 1); 
b. Fisa partenerului (Anexa 2); 
c. Declaratie de eligibilitate (Anexa 3); 
d. Declaratie cu privire la evitarea dublei finanfari (Anexa 4) 
 

Cele 4 documente mentionate la lit. a-d trebuie sa respecte modelul publicat, iar rubricile Fisei partenerului sa fie integral 

completate. In Scrisoarea de intentie si in Fisa partenerului, candidatii vor mentiona obligatoriu resursele materiale si umane 

necesare de care dispun pentru toate activitatile cadru ale proiectului, avand in vedere faptul ca va fi implicat in toate aceste 

activitati,  si vor furniza o scurta descriere a actiunilor propuse in cadrul acestei activitati cu prezentarea aspectelor considerate 

esentiale pentru obtinerea rezultatelor ateptate si atingerea obiectivelor si a contributiei in parteneriat: plus valoarea  adusa 

proiectului (cf. Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice ,,Stagii de practica pentru studenti", POCU 2014-2020) . 

e. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale; 
f. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari  

sociale  la bugetul consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice); 
g. Declaratie pe propria raspundere (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal) prin care isi 
      asuma sa depuna toate diligentele de a asigura resursele financiare  si umane necesare in implementarea proiectului, pe 

toata durata de implementare a proiectului; 
h. CV-urile in format Europass in limba romana ale expertilor cheie propusi de participant pentru proiect. 

  

Fiecare CV trebuie sa specifice pozitia pentru care expertul este propus in proiect si trebuie sa fie datat si semnat de expert; 



i. Lista resurselor materiale detinute de candidat si propuse pentru utilizare in cadrul proiectului (ex.: materiale, 
echipamente, vehicule, spatii disponibile pentru desfasurarea activitatilor proiectului); 

j. Document-eseu din care sa rezulte Gradul deintelegere a contextului, obiectivelor si rezultatelor asteptate (max 5 pagini), 
semnat si stampilat de aplicant. 

 

B. in copie, semnat, stampilat si certificat conform cu originalul de catre reprezentantul legal: 

a. Statutul organizatiei/actul constitutiv/certificat constatator prin care se face dovada ca are in obiectul de activitate si 

este autorizata prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementarii proiectului, conform cu toate 

activitatile in care partenerul va fi implicat, inclusiv implementarea stagiilor de practica [entru studentii Universitatii;  

Proiectul pune accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI. Astfel, organizatia aplicanta pentru calitatea de Partener in cadrul proiectului 

trebuie sa faca dovada existentiei in statutul sau a unui COD CAEN autorizat si functional de minim 6 luni in cadrul 

organizatiei dintre COD-urile CAEN  mentionate in Anexa 4 la Ghidul Conditii Specifice al prezentului proiect sau din 

domenii de specializare inteligentă în corelare cu domeniile de specializare conform Anexei 4 bis la prezentul Ghid SI 

CORESPUNZATOARE SPECIALIZARILOR EXISTENTE in cadrul UNIVERSITATII DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA 

VETERINARA A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMANIEI” 

b. Contract de finantare, acord de parteneriat sau dovada experienta (contracte, certificate, rapoarte oficiale, etc) de cel 

putin 3 ani in domeniul activitatilor prezentului proiect. 

c.     Contract de finantare, acord de parteneriat pentru a proba ca a implementat /implementeaza, este/a fost implicat in 

calitate de partener sau beneficiar, in cel putin 3 proiecte finantate din Fonduri Europene POSDRU / POCU; 

d. Situatiile financiar-contabile (balanta / bilant contabil) din care sa rezulte veniturile pentru a proba ca are capacitatea 

financiara de realizare a activitatilor din proiect; 

e. Dovada ca este autorizat sau in curs de autorizare ca Operator de lucru cu date cu caracter personal. 

f.       Dovada ca este autorizat ca furnizor de formare profesionala pe cursul „Competente anteprenoriale” si are o experienta 

de minim 100 de beneficiari certificati in acest curs. 

g.      Dovada experienta ca a fost / este implicat in asistarea / monitorizarea / consultanta de start-up-uri / afaceri.  

h.     Autorizatia /Acreditarea care atesta calitatea de Furnizor de Formare Profesionala Continua autorizat publica sau privat, 

conform O.G. 129/200 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare)  

i.     Autorizatia /Acreditarea care atesta calitatea de Furnizor acreditat de servicii de consiliere si orientare profesionala in 

confomitate cu HG 277/2002 

 

(2) Candidatii vor depune la secretariatul USAMVBT, documentatia solicitata incepand cu prima zi lucratoare de la data 

publicarii anuntului pe site-ul http://www.usa b-tm.ro si pana la data de 26.07.2019, ora 12:00. 

(3) Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba  romana si vor fi depuse in forma  precizata si in termenul solicitat, 

asumate de reprezentantul legal (semnatura si stampila), dupa caz. Pe baza documentatiei depuse  de   candidati,  Comisia   de  

evaluare   privind  selectia   partenerilor   va  verifica   calificarea   candidatilor conform Anexei 5. 

(4) Organizatiile   interesate  sa  participe  la  selectie  vor   depune  documentele   solicitate , semnate si stampilate de 

reprezentantul legal in plic sigilat pe care se va specifica: "Pentru selectia de partener in cadrul Programului Operational Capital 

Uman (POCU) 2014-2020; AP 6 - Educatie si competente; OS 6.13, Stagii de practica studenti", la secretariatul USAMVBT. 

Art. 5. Conditiile de eligibilitate pentru parteneri conform cu Ghidul Solicitantului - CONDITll SPECIFICE 

(1) Conditiile  de   eligibilitate  pentru  parteneri  conform  documentului  Orientari  privind   accesarea 

finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, disponibil pe http://fonduri-ue.ro sunt: 

➢ Partenerii nationali trebuie sa fie entitati legal constituite in Romania, cu personalitate juridica (cu   exceptia Persoanelor 

Fizice Autorizate , intreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce desfaoara activitati relevante in cadrul 

proiectului  si au in obiectul de activitate autorizat din statut  si activitatile din cadrul proiectului pentru care au rol de 

parteneri; 

➢ Partenerii nu trebuie  sa se afle in situatiile de excludere  prevazute in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea 

solicitantilor, respectiv : 

• este in incapacitate de plata/in stare de insolventa. conform Ordonantei de Urgenta  a Guvernului nr. 46/2013 privind 

criza financiara si insolventa unitatilor administrative teritoriale, respectiv conform  Legii  nr.85/2014  privind  

procedura  insolventei, cu modificarile  si  completarile ulterioare, dupa caz; 

• a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionaleindreptata impotriva legii, decizie formulata de o 

autoritate de judecata ce are forta de res judicata; 

http://fonduri-ue.ro/


• se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, areincheiate 

concordate, si-a suspendat activitatea in ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finantare sau face obiectul unei 

proceduriin urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de 

legislatia sau de reglementarile   nationale; 

• reprezentantii sai legali Isistructurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au comis in 

conduita profesionala greseli grave, demonstrate in instanta, pe care autoritatea contractanta le poate justifica ; 

• se incadreaza,  din  punct de vedere al obligatiilor de plata  restante  la bugetele publice, intr- una   din  situatia in  care  

obligatiile  de  plata  nete  depasesc  1/12  din  totalul obligatiilor  datorate in  ultimele    12 luni, in cazul certificatului 

de atestare fiscala emis de Agentia  Nationala de  Administrare Fiscala; 

 • reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au fast 

condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie , participare la o organizatie criminala 

sau la orice alte activitati ilegalein detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor; 

• solicitantul si partenerul/partenerii i/sau reprezentant ii lor legali/structurile de  conducere  a acestora si persoanele 

care asigura conducerea solicitantului / partenerului / partenerilor se afla in situatia de conflict de interese sau 

incompatibilitate, asa cum este definitin legislatia    nationala si comunitara in vigoare; 

• se face vinovat de declaratii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/01 POCU responsabil sau nu a furnizat 

aceste informatii. 

➢ Partenerii nationali trebuie sa fie implicati in eel putin o activitate relevanta. Prin activitate relevanta se intelege aceea 

activitate care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor prevazuti in Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice - ,,Stagii 

de practica pentru studenti"; 

➢ Partenerii nationali sunt obligati sa contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea unei parti din cota de 

cofinantare a proiectului. 

(2) Conditiile de eligibilitate si experienta relevanta reprezinta criterii eliminatorii. 

 

Art. 6. Componenta comisiei de evaluare si de solutionare a contestatiilor 

(1) Comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie in baza prezentului regulament, cu scopul 

exclusiv de a analiza si evalua dosarele de participare, respectiv contestatiile, primite din partea potentialilor parteneri, entitati 

private. 

(2) Comisia de evaluare are urmatoarea componenta: 

- un presedinte ; 

- 3 membri; 

- un secretar. 

 

(3) Atributiile Comisiei de evaluare sunt: 

a) asigura procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potentialii parteneri, entitati private; 

b) analizeaza conformitatea dosarelor individuale de participare; 

c) evalueaza calitativ continutul dosarelor individuale de participare ; 

d) intocmeste procesul verbal al concursului de selectie a dosarelor individuale de participare; 

e) comunica participantilor rezultatele finale ale evaluarii dosarelor individuale. 

(4) Comisia de solutionare  a contestatiilor  se constituie in baza prezentului regulament, cu scopul exclusiv  de a analiza  si 

evalua contestatiile  primite din  partea potentialilor parteneri, entitat i private, ca  urmare a  comunica rii rezultatelor finale  ale  

evaluarii dosarelor  individuale. 

 

 

(5) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarea componenta: 

- un presedinte; 

- 3 membri; 

- un secretar. 

 

 

 



Art. 7. Evaluarea candidatilor 

(1) In procedura de evaluare comisia de evaluare va avea in vedere Anexele 5 si 6. 

(2) Pe baza documentatiei depuse de candidati, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va veritica indeplinirea 

criteriilor de calificare conform grilei de evaluare - Anexa 5, iar cei care nu trec de aceasta etapa vor fi respinsi si nu vor participa 

in etapa urmatoare. 

(3) Candidatii care au indeplinit criteriile de calificare vor trece in etapa de evaluare, etapa in care se va  folosi Grila de evaluare 

si selectie a candidatilor - Anexa 6. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarati admisi candidatii care 

intrunesc un punctaj egal cu sau mai mare 65 de puncte. Vor fi declarati respinsi candidatii care intrunesc mai putin de 65 de 

puncte. 

(4) Rezultatul procedurii de selectie se va materializa intr-un raport, datat si semnat de catre toti membrii comisiei de 

evaluare, inclusiv presedintele acestuia. 

(5) Calendarul procedurii de selectie: 

Depunere documentatie 26.07.2019  -  termen limita ora 12 : 00 

Evaluare documentatie 29.07.2019 

Anunt candidati admisi 29.07.2019 

Depunere contestatii 30.07.2019  -  ora 11 : 00 

Solutionare contestatii 30.07.2019 -  ora 13:00 

Afisare rezultat final  31.07.2019 - ora 14:00 

 

(*) In cazul in care se depune o singura candidatura si aceasta este declarata admisa conform Raportului Comisiei, rezultatul final 

se afiseaza in data de  29.07.2019. 

Art. 8. Anuntarea si publicarea rezultatelor 

Rezultatul procedurii de selectie va fi publicat pe site-ul universitatii http://www.usab-tm.ro  printr un anunt, iar partenerul 

selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate in Fisa partenerului . 

Art. 9. Solutionarea contestatiilor 

Ofertantii care nu au fost selectati de catre USAMVBT ca parteneri  in vederea aplicarii cererii de finantare pentru proiectul care 

face obiectul Anuntului de selectie pot depune contestatii conform Calendarului procedurii de selectie  care se solutioneaza de 

comisia de contestatii. 

 

         Rector 

         Semnatura 

         Stampila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usab-tm.ro/


Anexa 1 

 

 

SCRISOARE DE INTENTIE 

  

 

Pentru participarea ca partener in cadrul unui proiect finantat din Programul Operational Capital Uman ce urmeaza a fi depus de 

catre UNIVERSITATEA DE STllNTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERI NARA A BANATULUI ,, REGELE MIHAI I AL ROMANIEI DIN 

TIMISOARA. 

In urma anuntului dumneavoastra privind incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati de drept public sau privat, pentru 

depunerea unei cereri de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020,  Axa  prioritara  6, 

Obiectivul tematic  10, Prioritatea  de investitii 10.iv,  Obiectiv specific  6.13, 

 

____(denumirea organizatiei)_____________ isi exprima  intentia de a participa ca partener in cadrul acestui proiect. 

 

Precizam ca ___(denumirea organizatiei)_______ se incadreaza in categoriile de parteneri eligibili pentru Axa prioritara 6. 

In cadrul proiectului ne propunem sa aducem urmatoarea contributie: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

De asemenea organizatia noastra a acumulat experienta in domeniul de activitate al proiectului, dispune  de personal specializat  

si de  resurse  materiale  pentru  implementarea  activitatilor  acestui  proiect POCU 2014 

- 2020. 

Declar pe proprie raspundere ca: 

A . Nu suntem subiect al unui conflict de interese; 

B.   Nu figuram in evidentele fiscale cu restante la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si  nu avem datorii fiscale. 

Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa acceptati ca organizatia noastra sa devina partener in  cadrul unui proiectului pentru 

activitatile mentionate. 

 

 

Numele si prenumele reprezentantului legal  

Data  

Semnatura 

Stampila 

 

 

 

 



Anexa 2 

 
 

 

DA TE DE IDENTIFICA RE 

FlSA PARTENERULUI 

 

  Denumire  organizatie 

E-mail           

Cod de Inregistrare fiscala 

Anul Infiintarii 

Adresa 

 

REPREZENTANTUL  LEGAL 

Prenume si Nume 

Functie 

 

PERSOANA DE CONTACT 

   Prenume si nume 

                                 Funcfie Telefon 

E-mail 

 

INFORMATll  FINANCIARE 

 

Anul 2015 

Numar mediu de angajati 

Cifra de afaceri / venituri 

Anul 2016 

Numar mediu de angajati 

Cifra de afaceri / venituri 

Anul 2017 

Numar mediu de angajati 

Cifra de afaceri / venituri 

Anul 2018 

Numar mediu de angajati 

Cifra de afaceri / venituri 

 

 

 



EXPERIENTA IN 

GESTIONAREA 

PROIECTELOR 

 

PROIECT  IMPLEMENTAT 

 

Titlul proiectului (conform 

contractului de finanfare) 

ID-ul proiectului  (acordat de 

institutia  finanfatoare) 

Calitatea avuta Tn cadrul 

proiectului  (solicitant sau 

partener) 

Obiectivul proiectu/ui 

 

Stadiul implementarii proiectului 

Rezultatele parfiale sau finale 

ale proiectului  

Activitafi desfasurate de aplicant 

in cadrul proiectului  

Sursa de finantare (bugetul de 

stat, local, surse externe 

nerambursabile, surse extreme 

rambursabile, etc.)  

          Numele institutiei finantatoare 

 

            EXPERIENTA SPECIFICA 

 

                       ACTIVITATEA: 

                                              1: 

                                              2: 

                                              3: 

                                             4: 

                                             5: 

 

CONTRIBUTIE :   

Detaliati modul in care 

activitatile propuse due la 

indeplinirea Obiectivelor din 

documentele strategice 

relevan te pentru proiect 
 

Detaliati modul in 

care activitatile propuse   sunt 

relevante in raport cu actiunile 

sprijinite  in cadrul 

programului 



Detaliati modul in 

care activitatile propuse 

contribuie la Promovarea 

temelor secundare din POCU 

20 14-2020, conform 

specificatiilor din Ghidului 

Solicitantului 
 

Detaliati modul in 

care activitatile prop use au 

impactul asupra grupului tinta 

prin prisma indicatorilor 

 

Detaliati modul in care metodologia  

de implementare a  activitatilor este 

         detaliata si relevanta pentru  

                             activitatile propuse 

 

 

Data,        Reprezentant legal  

Nume si prenume  

Semnatura  si stampila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

• 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 în stare de faliment/lichidare 
conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 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 instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

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

• reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost 
condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație 
criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor; 

• solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele 
care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau 
incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare 

• se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat 
aceste informații. 

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: 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

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



Anexa 4 
 
 

 
DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI2 

 
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 ultimele  36 de luni premergătoare aprobării Orientărilor Generale 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 

Denumirea 
proiectului şi 
numărul de 
referinţă 

Suma 
EUR/RON 

Data 
obţinerii 
finanţării  

Obiectivele proiectului Perioada de 
implementare 

Activităţile 
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: 
 

Fondul, programul, sau alte 
surse de finanţare 

Denumirea 
proiectului 
şi numărul 
de 
referinţă 

Suma 
EUR/RON 

Stadiul implementării 
(în curs de evaluare selectat, 
respins) 

Obiectivele 
proiectului 

Activităţile 
derulate în 
cadrul 
proiectului 

      

      

 
 
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 
 
 
 

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



        Anexa 5 

 

GRILA DE EVALUARE 

ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDATILOR 

 

CRITERIU CALIFICARE DA NU 
I. Conformitatea documentelor   
Au fost depuse de catre candidat toate documentele solictate   
Documentele solicitate respecta modelul publicat pe site-ul USAMVBT   
Documentele date ca model sunt integral completate   
Este autorizat sau in curs de autorizare ca Operator de lucru cu date cu caracter personal   
Este autorizat ca Furnizor de Formare Profesionala Continua, conform O.G. 129/200   
Este autorizat ca Furnizor de servicii de consiliere si orientare profesionala inconfomitate cu HG 
277/2002 

  

Este autorizat ca Furnizor de formare profesionala pe cursul „Competente anteprenoriale”   
II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzator activitatilor 
Proiectului 

  

Are in obiectul de activitate autorizata prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare 
implementarii tuturor activitatilor proiectului 

  

Are cod COD CAEN autorizat si functional de minim 6 luni in cadrul organizatiei dintre COD-urile 
CAEN  mentionate in Anexa 4 la Ghidul Conditii Specifice al prezentului proiect sau din domenii de 
specializare inteligentă în corelare cu domeniile de specializare conform Anexei 4 bis la Ghidul 
Conditii Specifice SI CORESPUNZATOARE SPECIALIZARILOR EXISTENTE in cadrul UNIVERSITATII DE 
STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMANIEI” 

  

Are experienta de cel putin 3 ani in domeniul activitatilor prezentului proiect (formare 
profesionala, consiliere si orientare profesionala si asistare start-upuri / afaceri). 

  

A implementat / implementeaza, in calitate de partener/ beneficiar cel putin 3 proiecte finantate 
din Fonduri Europene POSDRU sau POCU 

  

Are capacitatea financiara si operationala de realizare a activitatilor din proiect   
Document-eseu din care sa rezulte Gradul de intelegere a contextului, obiectivelor si rezultatelor 
asteptate 

  

Are experienta / este implicat in asistarea / monitorizarea / consultanta de start-up-uri / afaceri.   
Ill. Conduita candidatului   
Nu este subiect al unui conflict de interese   
Si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si nu are datorii 
fiscale 

  

 

Nota: 

Candidatul se considera calificat numai in cazul in care la toate criteriile de calificare a fost bifata rubrica "DA" 

 

Comisia de evaluare: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexa 6 

 



 

 

GRILA DE EVALUAR E SI SELECTI E A CANDIDATI LOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CRITERII DE SELECTIE  Punctaj maxim 

1. Capacitatea operationala si financiara MAXIM 30 
PUNCTE 

1.1. Resurse umane Numarul  de  persoane  cu  experienta  propuse  pentru 
implicare in tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) 

 

1-5 persoane  3 puncte 

Peste 5 persoane  10 puncte 

Evaluarea calitativa a experientei din CV  

Nivel scazut (experienta intre < 5  ani)  3 puncte 
Nivel inalt (experienta de peste 5 ani)  10 puncte 

1.2. Situatia financiara 
(media cifrei afaceri in ultimii 4 ani) 

Pana la 150.000 euro / an 3 puncte 

Peste 150.000 euro / an 10 puncte 

   2.    Capacitatea profesionala MAXIM 70 
PUNCTE 

2.1. Implementarea unor proiecte cu 
finantare europeana POSDRU / POCU 

 
3 proiecte 

  

 
5 puncte 

Mai mult de 3 proiecte  10 puncte 
2.2 Experienta partenerului in derularea 
de activitati de formare profesionala  

50- 150 persoane certificate 1 puncte 

150 – 250 de persoane certificate 5 puncte 
Mai mult de 250 persoane certificate 10 puncte 

2.3  Experienta partenerului in derularea 
de activitati de consiliere si orientare 
profesionala 

50- 150 persoane  1 puncte 
150 – 250 de persoane  5 puncte 
Mai mult de 250 persoane 10 puncte 

2.4  Experienta partenerului in derularea 
de activitati de asistare / monitorizare / 
consultanta star-up-uri / afaceri 

Mai putin de 5 ani 5 
Mai mult de 5 ani 10 

2.5 Experienta partenerului in 
implementarea proiectelor pe COD-urile 
CAEN mentionate in Anexa 4 la Ghidul 

Conditii Specifice  al prezentului 
proiect sau din domenii de 
specializare inteligentă în corelare cu 
domeniile de specializare  
corespunzatoare cu tema de proiect 

1 proiect 10 puncte 

2 proiecte 15 puncte 

Mai mult de 2 proiecte 30 puncte 


