
 
REZULTATUL SELECŢIEI UNUI PARTENER NAȚIONAL 

pentru implementarea unui proiect ce va fi depus în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6, 
Obiectivul tematic 10, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13. 

 
Ca răspuns la Anunţul pentru selecţie parteneri pentru implementarea unui 

proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
(POCU), Axa prioritară 6, Obiectivul tematic 10, Prioritatea de investiții 10.iv, 
Obiectivul specific 6.13 a depus documentaţie aferentă procedurii de selecţie în 
vederea încheierii unui acord de parteneriat, următoarea entitate economică:  

1. PRIMASERV SRL, C.U.I. RO17629570  
După analiza documentaţiilor depuse, comisia de evaluare, calificare și selecție 

partener național a constatat următoarele:  
1. Participanta îndeplinește criteriile de evaluare din etapa de calificare  
2. După verificarea criteriilor de evaluare, în etapa de selecţie parteneri, punctajele 
acordate sunt următoarele:  
Pentru PRIMASERV SRL  
Criteriul 1. Capacitatea operaţională și financiară - 24 pct  
Criteriul 2. Capacitatea profesională - 12 pct  
Criteriul 3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului - 28 pct.  

Comisia de evaluare apreciază că toate criteriile de evaluare sunt pe deplin 
satisfăcute astfel încat aplicantul PRIMASERV SRL totalizează un punctaj de 64 
pct. 

Luând în considerare punctajul obţinut de către participantă, comisia de 
evaluare, calificare și selecție partener național decide ca în urma selecţiei 
partenerului național, PRIMASERV SRL să se califice cu un punctaj de 64 pct ca 
partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui 
proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
(POCU), Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6, Obiectivul tematic 10, 
Prioritatea de investiții 10.IV, Obiectivul specific 6.13.  

Conform Procedurii de selecție, contestațiile se pot transmite în termen de 1 zi 
lucrătoare de la data publicării rezultatului procedurii pe site-ul Universității din 
Craiova.  
 

Comisia de evaluare, calificare și selecție partener național:  
Prof. univ. dr. Nicu George Bîzdoacă – președinte  
Conf. univ. dr. Anca Băndoi – membru 
Conf.univ. univ. dr. Cristian Drăgan – membru 
Mandache Georgeta - secretar 


