
 
ANUNT SELECȚIE PARTENERI 

 
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) 

 
 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
Strada Alexandru Ioan Cuza 13, Craiova 200585 
Date de contact 
Tel: 0251 414 398 
Fax: 0251 414 398 
E-mail: rectorat@central.ucv.ro 
Web: www.ucv.ro 
 
 

Universitatea din Craiova, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali 
pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în 
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și 
competențe Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al 
formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul 
vieții.Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru 
piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și 
formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, 
adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, 
inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie. Obiectiv Specific: OS 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 și domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI, apelul Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori post-doctoranzi. 
 

Scopul cererii de finanțare: Obținerea sprijinului financiar pentru elaborarea și depunerea 
cerere de finanțare pentru accesare proiect POCU - Axa 6, OS 6,13. 
Obiectivul general al proiectului: Creșterea relevanței  programelor doctorale și post-doctorale in 
raport cu piata muncii si in raport cu sectoarele economice cu potential competitive si in domeniile de 
specializare inteligenta prin promovarea componentei practice a cercetării.  
Obiective specific: 

1. Formarea si consolidarea parteneriatelor dintre universităţi și actorii din domeniul cercetării şi inovării 
pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale şi postdoctorale, cu aplicaţii directe 
în economie, cu atenţie deosebită acordată sectoarelor economice cu potential competitiv identificate 
conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

2. Asigurarea unei pregatiri profesionale de calitate pentru doctoranzi si postdoctoranzi, prin sprijinirea 
mobilității interne și transnaționale si prin acordarea de burse. 

3. Dezvoltarea unei retele de colaborare pentru doctoranzi/tineri cercetători în scopul asigurării 
complementarității cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării învățământului 
terțiar. 

4. Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către 
instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de 
învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor sectorului privat la nivel regional/local. 

http://www.ucv.ro/


 
Principalele activități ale proiectului sunt: 

1. Managementul proiectului 
1.1.Managementul Proiectului 
1.2.Informare si publicitate 

2. Recrutarea, selectia si implicarea in activitati a grupului tinta 
3. Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universitati si actorii din domeniul cercetarii 

si inovarii 
3.1. Realizarea si dezvoltarea parteneriatelor dintre universitati si actorii din domeniul 
cercetarii si inovarii 
3.2. Acordarea de burse si sprijinirea mobilitatii interne si international 

4. Activitati de cercetarea si de colaborare in retea pentru doctoranzi si tineri cercetatori 
4.1. Dezbaterii stiintifice si schimb de pune practice intre doctoranzi/postdoctoranzi 
4.2. Activitati de cercetare cu componenta aplicativa relevante pentru temele de 
doctorat/postdoctorat 

5.  Crearea unui sistem de informare coordonata, in ambele sensuri intre sectorul privat din 
Regiunea S-V Oltenia si Universitatea din Craiova in vederea identificarii nevoilor de instruire 

 
Activitățile în care va fi implicat partenerul: 

1.2. Informare si publicitate 

3.1.Realizarea si dezvoltarea parteneriatelor dintre universitati si actorii din domeniul cercetarii 
si inovarii 

4.2. Activitati de cercetare cu componenta aplicativa relevante pentru temele de 
doctorat/postdoctorat 

Data limita de depunere a dosarului de candidatura este 24.12.2021 (anuntul a fost publicat pe data de 
09.12.2021) 
 
 
Criterii de eligibilitate privind partenerii. 

- Partenerii naționali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică(cu 
excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt 
eligibile)  ce  desfășoară  activități  relevante  în  cadrul  proiectului și au  în  obiectul  de 
activitate/statut și activitatea/activitățile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;  

-  Partenerul nu se află în niciuna din situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor 
generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin POCU 
menționate la punctul 4.1.2. din Ghidul Solicitantului - Condiții Generale, respectiv: 

• este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative 
teritoriale, respective  conform  Legii  nr.85/2014  privind  procedura  insolvenței,  cu  
modificările  și completările ulterioare, după caz; 

• a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptata împotriva legii, 
decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de judecată; 

• se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 
judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii 



cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în 
situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de 
reglementările naționale; 

• reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea 
solicitantului au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanță, pe care 
autoritatea contractantă le poate justifica; 

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

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

• solicitantul și partenerul și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere ale acestora și 
persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului se află în situația de conflict de 
interese sau incompatibilitate, așa cum este definit în legislația națională și comunitară în 
vigoare; 

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

 
- Capacitate financiară și operațională 

 
• Partenerul are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare 

nerambursabilă, și/sau să aibă experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților 
proiectului; 

• Partenerul are sedii si personal in cel putin doua regiuni de dezvoltare (SV Oltenia, 
Vest) 

• Partenerul demonstrează capacitate financiară, respectiv dispune de resursele financiare 
necesare, în funcție de tipul organizației; 

• Partenerul este acreditat ca furnizor de formare profesională; 
• Partenerul este operator de date cu caracter personal autorizat sau în curs de autorizare. 

 
Cerințe minime solicitate: 
Partenerul trebuie sa aiba statut juridic de Asociatie profesionala 
În copie, semnat, ștampilat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal: 
 
a. Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (operatori economici) / Certificatul de 
Înregistrare la Judecătorie (organizații neguvernamentale). 
b. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, 
eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii ofertelor care să ateste că domeniul de activitate al 
ofertantului corespunde obiectului procedurii și faptul ca nu sunt înscrise mențiuni cu privire la 
aplicarea legii privind procedura insolvenței - operatori economici. 
c. Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfășurarea unor 
activități relevante pentru prezentul proiect. 
d. Certificat de înregistrare fiscală. 



e. Rezultatul exercițiului financiar pentru anii 2017,2018, 2019, 2020 - bilanț contabil și contul de 
profit și pierderi, vizate și înregistrate de organul competent; 
f. Experiența relevantă - se va prezenta contractul adus ca referință recomandare de la beneficiarul 
contractului respectiv, sau alte documente considerate relevante pentru demonstrarea experienței 
partenerului pentru domeniul proiectului. 
In original: 

- Scrisoare de intenție (conform modele atașat - Anexa 1) 
- Fișa partenerului (conform model atașat - Anexa 2) 

În scrisoarea de intenție și în fișa partenerului participanții vor menționa cel puțin o activitate în cadrul 
proiectului pentru care dispun de resursele materiale și umane necesare și vor furniza o scurtă descriere 
a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu prezentarea aspectelor considerate esențiale pentru 
obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat: plus valoarea 
adusă proiectului. 

-  Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și ștampilată de către 
acesta) că nu se încadrează în niciuna din situațiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor 
generale privind eligibilitatea solicitanților menționate la punctul 4.1.2. - Regulilor generale 
privind partenerii în cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin POCU; - așa cum sunt 
prezentate la pct. 5, criterii de eligibilitate. 

- Declarație pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care 
își asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare și umane necesare pe 
toată durata de implementare a proiectului și susținerea cofinanțării;  

- Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor 
locale; 

- Certificat fiscal eliberat de Administrația Financiară Teritorială la care este arondat sediul 
persoanei juridice privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul de stat;  

- Notă justificativă (Ghidul Solicitantului - Condiții Generale) care va conține o analiză a valorii 
adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor precum și rolul 
partenerului/partenerilor în implementarea proiectului. 

Notă justificativă va fi însoțită de: 
- CV-urile în format Europass ale experților cheie propuși de partener pentru proiect. Fiecare CV 

trebuie să specifice poziția pentru care expertul este propus în proiect și trebuie să fie datat și 
semnat de expert pe fiecare pagină; Se va depune în original și o declarație/acord de 
disponibilitate a fiecărui expert propus. 

- Lista resurselor materiale deținute de partener și propuse pentru utilizare în cadrul proiectului 
(ex.: materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea activităților 
proiectului). 

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma precizată și în 
termenul stabilit prin prezentul anunț, asumate de reprezentantul legal (semnătura și ștampila), după 
caz. 
NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe sau formatul propus prin anexele aferente 
acestui anunț va fi automat respinsă. 
Criterii de verificare în etapa de calificare:  
- Pe baza documentației depuse, comisia va verifica  îndeplinirea criteriilor de  calificare conform 
grilei de evaluare etapa de calificare a participanților - Anexa 3, iar cei care nu trec de aceasta etapa 
vor fi respinși și nu vor participa în etapa următoare. 
 
 



 
Evaluarea participanților: 
Cei care au îndeplinit criteriile de calificare (Anexa 3) vor trece în etapa de evaluare în care se va 
folosi grila de evaluare și selectarea participanților - Anexa 4. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 
conform grilei. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 
de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin 65 de puncte. Partenerii vor fi 
selectați  în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până la acoperirea tuturor activităților 
proiectului. 
 
Depunerea documentelor: 
Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune dosarul cuprinzând toate documentele și 
informațiile solicitate cu mențiunea: "Pentru selecția de partener POCU Sprijin pentru doctoranzi si 
cercetatori post-doctoranzi.la registratura Universității din Craiova, pana la data de 24.12.2021, ora 
15:00. 
Adresa de e-mail: dfe@ucv.ro;  
Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări pentru aplicanți se poate face până la data de 
23.12.2021 orele 15:00, inclusiv, la adresa de e-mail de mai sus.  
Transmiterea răspunsurilor la clarificările se va efectua pana pe data de 27.12.2021, ora 14:00. 
Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor pe data de 24.12.2021  
Contestatiile se pot depune în intervalul 27,12,2021, până pe 28.12.2021 ora15:00 
Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 29.12.2021 ora 15:00. 
 
 
Rezultatul procedurii 
 
Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul Universității din Craiova printr-un anunț care 
va conține informațiile privind participanții la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de 
fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în fișa 
partenerului. 
Faptul ca o entitate a fost selectată ca potențial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio 
obligație pentru Universitatea din Craiova în situația în care cererea de finanțare depusă nu a fost 
selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate în timpul elaborării dosarului cererii de 
finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară, sau de orice alta natură, pentru niciuna 
dintre părți. Universitatea din Craiova își rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare 
partenerului selectat înainte de încheierea acordului de parteneriat. 
 
Soluționarea contestațiilor: 
 
Ofertanții care nu au fost selectați de Universitatea din Craiova ca parteneri în vederea aplicării cererii 
de finanțare pentru proiectul care face obiectul anunțului de selecție pot depune, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data publicării rezultatului procedurii pe site-ul Universității din Craiova contestații 
care se soluționează de comisia de contestații în termen de 3 zile de la data expirării termenului de 
depunere a contestațiilor. 
 
  



Anexe: 
Anexa 1 - Scrisoare de intenție 
Anexa 2 - Fișa de partener 
Anexa 3 - Grila de evaluare etapa de calificare a participanților  
Anexa 4 - Grila evaluare și selectarea participanților 
 
 
 

     Rector,                                                                                                            
Prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu                                                                   


