
ANUNT FINAL SELECTIE PARTENER 

Comisia de selecție a partenerilor pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul  
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, 
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, adapta-
rea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe 
muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie), Obiectiv specific 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 potential competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI), numitǎ prin decizia Rectorului nr.1979/ 
04.09.2019, pentru analiza documentelor depuse de ofertanţi ȋn cadrul procedurii de selecţie 
demaratǎ pe 03.09.2019 prin publicarea pe site-ul instituţiei a anunţului de selecţie 
349CMMI/02.09.2019 constatǎ urmǎtoarele:  

 In urma anunţului postat ieri 19.09.2019 privind candidaţii declaraţi admişi nu s-a 
ȋnregistrat nici o contestaţie. Ca atare, comisia constatǎ finalizarea procedurii de selecţie şi 
declarǎ câştigǎtor al procesului de selecţie SC DATA SERV ACCOUNTING SRL care devine 
partener al Universitǎţii Tehnice „Gh Asachi” din Iași pentru încheierea unui Acord de 
Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în 
cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 6, 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), obiectivul specific 6.13. 

 


