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41TANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER* 

41PROIECT POCU 2014 – 2020, AXA 6, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe 

Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul 

terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în 

special pentru grupurile defavorizate, O.S. 6.7., O.S. 6.9., O.S. 6.10 

*publicat în format electronic la adresa: https://www.upet.ro/anunturi/

I. CONTEXT 

Universitatea din Petroșani, dorește depunerea în calitate de solicitant a unui proiect de 
susținere stagiilor de practică Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții – 10.ii. 
Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în 
vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile 
defavorizate, O.S. 6.7., O.S. 6.9., O.S. 6.10, apelul Bursa student antreprenor - măsură activă 
pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de 
licență din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020. 

În conformitate cu: 

1. Dispozițiile art. (28) și (29) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu
modificările și completările ulterioare;

2. Prevederile articolului 34, alin. (6), (7) și (8) din Hotărârea nr. 93/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, cu
modificările și completările ulterioare;

3. Ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020”  - Aprilie 2016

4. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6, Obiectivul
Specific 6.7., Obiectivul Specific 6.9. și Obiectivul Specific 6.10,  - “Bursa student
antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii
vulnerabile la programe de studii de licență”

5. Metodologia privind selecția partenerilor privați pentru proiecte finanțate din
Fonduri Structurale, apelul POCU– “apelul Bursa student antreprenor - măsură

Nr. 4171/06.07.2018

https://www.upet.ro/anunturi/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitatea din Petroșani,  

Str. Universității nr.20, 332006, Petroșani, Jud. Hunedoara, România 

Tel: +40(254)54 29 94; Fax: +40(254)54 34 91 

2 

 

 

activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe 
de studii de licență”,  elaborată de Universitatea din Petroșani, 

 

Universitatea din Petroșani, organizează procedura de selecție a unui partener național 
pentru un proiect în cadrul Axei prioritare 6 Obiectivul Specific 6.7., Obiectivul Specific 6.9. 
și Obiectivul Specific 6.10,  - “Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea 
participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență” din cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020. 

Partenerul va fi selectatat din rândul organizațiilor nonguvernamentale/ instituții de 
formare/ învățământ (publice sau private), cu experiență specifică în organizarea de stagii 
de practică/ să aibă dezvoltate legaturi / parteneriate cu mediul de afaceri/agenți 
economici/antreprenori din din tara si /sau strainatate. 

Activitățile specifice sprijinite în cadrul acestui tip de proiect sunt structurate în activități 
legate de stagii de practică/internshipuri/ateliere de lucru/schimburi de experiență in tara 
si in strainatate pentru cadre didactice și studenti, consilierea profesională și 
antreprenorială a grupului țintă, organizarea si derularea de diferite sesiuni 
antreprenoriale – schimb de experiență, ateliere de lucru, diseminare bune practici, etc. 
 

II. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea accesului și echității în invatamantul 
tertiar nonuniversitar, precum si a atractivitatii, diversificarii si inovarii ofertelor 
educationale în ceea ce privește antreprenoriatul adresate unui număr de 405 studenti din 
anii terminali ai ciclului de licenta din invatamantul tertiar universitar, in stransa legatura 
cu imbunatatirea competentelor transversale ale personalului în relație cu proiectarea 
modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea în medii online a 
cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare.  

III. PRINCIPALELE ETAPE ALE PROIECTULUI 

 

I. Managementul proiectului; 

II. Perfecționarea profesională prin derularea a două programe de dezvoltare de 
competențe didactice în domeniul antreprenoriatului pentru personalul didactic din 
învățământul terțiar universitar; 
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III. Dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri antreprenoriale inovative cu o componentă 
aplicativă adresate studenților din anii terminali ai ciclului de licenta din invatamantul 
tertiar universitar; 

IV. Inovare socială prin dezvoltarea de parteneriate în vederea susținerii inițiativelor 
antreprenoriale ale studentilor din anii terminali ai ciclului de licenta din invatamantul 
tertiar universitar. 

 

IV.  ETAPELE ÎN CARE VA FI IMPLICAT PARTENERUL 
 

UPartenerulU național va fi implicat în cel putin următoarele activități ale proiectului: 

I. Perfecționarea profesională prin derularea a două programe de dezvoltare de 
competențe didactice în domeniul antreprenoriatului pentru personalul didactic din 
învățământul terțiar universitar   

II. Dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri antreprenoriale inovative cu o componentă 
aplicativă adresate studenților din anii terminali ai ciclului de licenta din invatamantul 
tertiar universitar 

III. Inovare socială prin dezvoltarea de parteneriate în vederea susținerii inițiativelor 
antreprenoriale ale studentilor din anii terminali ai ciclului de licenta din invatamantul 
tertiar universitar 

 

I. PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTENERULUI 

Universitatea din Petroșani organizează selecția unei entități cu personalitate juridică 
înregistrate în România și în Uniunea Europeană, care sa indeplineasca urmatoarele 
cerinte: 

 

1. PROFILUL PARTENERULUI NAȚIONAL 

Tipul organizației Organizație Nonguvernamentală  
Capacitate operațională 
 

 Partenerul deține experiență în implementarea in 
calitate de partener / beneficiar de proiecte de stagii de 
practică ce implica inclusiv activitati de schimb de 
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experienta si bune practici transnationale; 
 Partenerul propune experți cheie cu experiență in 

activitati relevante desfasurate pentru proiecte în 
domeniul stagiilor de practică și antreprenoriatului  
(experienta in gestionare GT studenti /parteneriate 
transnationale vizand schimbul de bune practici / relatii 
cu mediul de afaceri, agenti economici / consiliere 
profesionala si antreprenoriala/ desfasurare si 
monitorizare stagii de practica, etc). 

 Partenerul propune institutii relevante in cadrul carora 
studentii vor putea desfasura stagii de practica in tara si 
/ sau strainatate. 

 

2. DOSARUL DE PARTICIPARE 

Dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente: 

A. În copie, semnat, ștampilat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul 
legal: 

a. statutul organizației/actul constitutiv/alte documente prin care se 
face dovada că participantul desfășoară acțiuni relevante pentru necesarul de 
activități cuprins în prezentul anunț de selecție; 

b. situațiile financiare aferente exercițiilor financiare din ultimii trei ani 
fiscali (bilanțuri contabile pentru 2015, 2016 și 2017). 
 
 

B. În original: 

a. Anexa  1 - Cerere de participare completată și semnată; 
b. Anexa  2 - Fișa partenerului completată și semnată, din care să reiasă experiența și 

expertiza organizației, capacitatea financiară și operațională prin evidențierea 
veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali, conform situațiilor financiar-contabile, 
precum și valoarea adăugată pe care organizația o poate aduce proiectului în 
vederea îndeplinirii obiectivelor sale. 

c. Anexa 3 - Declarație pe propria răspundere că participantul nu se încadrează în 
situațiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului, în conformitate cu Art.114 
(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităților Europene, cu modificările și completările 
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ulterioare, precum și în situațiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 și art. 96 (2) din 
Regulamentul CE Nr.1605/2002;  

d. Anexa 4 - declarație pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către 
reprezentantul legal) prin care își asumă angajamentul de a asigura resursele 
financiare și umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de 
implementare a proiectului;  

e. CV-urile Europass în limba română ale experților cheie propuși de participant pentru 
proiect, cu menționarea domeniului de expertiză la rubrica “Locul de muncă vizat”. 
 

3.  ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR 

a.  Înscrierea candidaților se face prin înregistrarea dosarului individual de participare 
la Registratura Universității din Petroșani – Str. Universității, nr. 20, 332006, 
Petroșani, jud. Hunedoara – Cabinet Secretar Șef Universitate orele 12-14 – pentru 
ziua de 23 iulie – orele 08:30-10:00. 
Persoană de contact: Isac Claudia 
E-mail: isacclaudia@gmail.com 
Telefon: 0722 87 87 19 

b. Data limită de depunere a dosarelor individuale de participare este: 23.07.2018, ora 
10:00.   

c.  Procedura de selecție va fi deschisă la nivel național/transnațional, adresându-se 
tuturor candidaților, fără discriminare în funcție de naționalitate, religie, gen etc., iar 
competiția între candidați se va asigura pe baza rezultatelor obținute în urma 
evaluării și aplicării criteriilor de selecție. 
 

4. EXPERȚII CHEIE PROPUȘI 

Candidații vor depune CV-urile pentru poziții de experți cheie în domeniul organizării 
stagiilor de practică/schimburi de experiență/ateliere de lucru/bune practici 
transnaționale. CV-urile adiționale prezentate pentru alte domenii decât cele în care va fi 
implicat partenerul nu vor fi luate în considerare. 

5. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE 

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare 
anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarați „Admiși” 
participanții care întrunesc un punctaj de minim 70 de puncte. Vor fi declarați „Respinși” 
participanții care întrunesc mai puțin de 70 de puncte. Vor fi declarați câștigători 
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participanții „Admiși” care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria 
vizată.  

6. ANUNȚAREA ȘI PUBLICAREA REZULTATELOR 

Anunțarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție a dosarelor individuale de 
participare se face în termen de o zi lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, 
prin publicarea acestora pe site-ul Universității din Petroșani, secțiunea Anunțuri 
(https://www.upet.ro/anunturi/) și https://www.upet.ro/facstiinte/ fiind disponibile și la 
Decanatul Facultății de Științe. 

7. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR 

Eventualele contestații se pot depune în termen de maxim o zi lucrătoare de la data 
comunicării rezultatelor.  

După analizarea contestațiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe website-ul Universității 
din Petroșani, secțiunea Anunțuri (https://www.upet.ro/anunturi/)  și afișate la Decanatul 
Facultății de Științe, în termen de o zi lucrătoare de la data soluționării acestora. 

8. Anexe 

Anexa 1 – Cerere de participare 

Anexa 2 – Fișa partenerului 

Anexa 3 – Declarație pe proprie răspundere privind situațiile de excludere 

Anexa 4 – Declarație de angajament privind capacitatea financiară și operațională 

Anexa 5 – Grila de evaluare 

Semnătură:      Dată: 06.07. 2018 
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