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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”DIN IAŞI 

 
ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI  

PENTRU PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  
(POCU) 2014 - 2020 

 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, ale O.U.G. nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergentă, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr.218/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2009, precum şi cu Procedura de selecţie a partenerilor în vederea depunerii unor cereri de 
finanţare pentru proiectele implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 
2014 - 2020,Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunţă organizarea unei proceduri 
de selecţie a partenerilor privaţi în vederea elaborării, depunerii si implementării unui proiect în 
cadrul POCU 2014-2020. 
Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, 
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: 
O.S.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 poten țial competitiv 
identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
 
Selecţia partenerilor din sectorul privat se realizează cu respectarea regimului incompatibilităţilor 
şi conflictului de interese şi a următoarelor principii: transparenţa, nediscriminarea, tratamentul 
egal, eficienţa utilizării fondurilor. În procesul de selecţie a partenerilor se vor respecta prevederile 
cuprinse în Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Orientări privind accesarea 
finanţărilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - aprilie 2016, Ghidul 
solicitantului condiţii specific –”Stagii de PRACIă pentru studenţi-PRACTIC”, documente disponibile 
pe www.fonduri-ue.ro. 
 

1.  DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ ŞI MODALITATEA DE 
DEPUNERE 

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele într-un plic sigilat având 
menţiunea: „Selecţie partener sector privat pentru proiectul -”Stagii de PRACTICa performante 
pentru studentii Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi  Iași-PRACTIC”, conform anunţ, la sediul 
Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din mun. Iași, registratura, strada Bd. Dimitrie Mangeron, 
nr.67. 
Calendarul procedurii este prezentat in Anexa 5. 
Anunţurile privind rezultatele selecţiei vor fi publicate la aceeaşi secţiune de pe site-ul unde a fost 

http://www.fonduri-ue.ro/
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publicat anunţul privind intenţia de selectare. Persoana de contact: Filomela Birsan, tel. 
0232212326, e-mail: didactic@tuiasi.ro. 
 
OBIECTIV GENERAL:  
Obiectivul general al proiectului este îmbunatățirea procesului de inserție pe piața muncii pentru 
330 de studenți de la 11 facultăți din cadrul Universității tehnice "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI  în 
perioada 2020-2022, prin dobandirea competențelor necesare integrarii și menținerii pe o piață a 
muncii modernă, flexibila și dinamică precum și creșterea adaptabilității acestora la cerințele 
locului de muncă.  
 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Obiectivul general va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice: 

 OS1-Facilitarea accesului grupului țintă la informație și servicii specializate de orientare și 
consiliere profesională pentru 330 de studenți de la cele 11 facultați din cadrul Universității 
Tehnice Iași, în perioada 2020-2022, în sprijinul tranziției de la școală la viață activă; 

 OS2-Promovarea și dezvoltarea unor parteneriate între universitate, întreprinderi și alte 
instituții în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă (330 parteneriate pentru 
fiecare student),în perioada 2020-2022; 

 OS3-Facilitarea dezvoltarii profesionale prin efectuarea stagiilor de practică în 
intreprinderile partenere, în vederea îmbunătățirii procesului de inserție a absolvenților pe 
piața muncii și facilitarea schimbului de date între Universitate și Angajatori, în perioada 
2020-2022; 

 OS4-Formarea de competențe antreprenoriale prin cursuri de Competențe antreprenoriale 
acreditate ANC și finalizate cu înființarea a 55 de întreprinderi simulate, pentru cei 330 de 
studenți. 

 OS5-Imbunatățirea accesului studenților la servicii de orientare și consiliere profesională, 
inclusiv prin aplicarea de instrumente specifice (baterii de teste/chestionare de 
interese/aptitudini) utile pentru consilierea carierei (portal diseminare proiect și aplicație 
consiliere), în perioada 2020-2022. 

 
2. ACTIVITATILE PROIECTULUI 

 
Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt atât activităţi 
eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice ”Stagii de practică pentru 
studenţi” cât şi activităţi transversale, adică managementul proiectului, achiziţiile publice şi 
măsurile specifice pentru informare şi publicitate, aferente proiectului. 

 
3. Acțiunile sprijinite în cadrul apelului 

Activități eligibile: 
a) Obligatorii: 

 Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea 
tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii 
de practică la un potențial angajator, adresate studenților din instituțiilor de învățământ 
superior (ISCED 5-7); 

b) Secundare: 

 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul 
privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de 
instruire,precum și de la instituțiile de învățământ superior către întreprinderi, pentru a 
răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local; 

mailto:didactic@tuiasi.ro
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 Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de 
servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe 
transversale corelate cu necesitățile pieței muncii; 

 Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ / instituții 
de învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali angajatori ai viitorilor 
absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI); 

 Organizarea de stagii de practică în statele membre ale Uniunii Europene, unde s-au 
înregistrat progrese vizibile în domeniile vizate de proiect; 

 Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea 
tranziției de la educație la un loc de muncă prin programe de internship/programe de 
învățare la locul de muncă, adresate studenților din instituțiilor de învățământ superior 
(ISCED 5-7) 

 Formarea de competențe antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților. 

 
Partenerul va mentiona concret activitatile in care se va implica direct. 

 
4. REGULI GENERALE PRIVIND ELIGIBILITATEA PARTENERILOR 

Condiţiile de eligibilitate pentru parteneri conform documentului Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 sunt: 
Partenerii naționali trebuie să fie 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; 
 
Partenerii nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale 
privind eligibilitatea solicitanților menționate mai sus 4.1.1, respectiv: 

a. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, 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; 

b. a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată 
împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res 
judicata; 

c. 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; 

d. 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; 

e. 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; 
 

f. reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură 
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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; 

g. 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 în legislația națională și comunitară în vigoare; 

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

Partenerii trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se 
înţelege (cele oblicatorii sau secundare) aceea activitate care contribuie în mod direct la 
atingerea indicatorilor prevăzuți în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice –”Stagii de practică 
pentru studenţi”. 
Partenerii sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea unei 
părți din cota de cofinanțare a proiectului. 
Condițiile de eligibilitate și experiența relevantă reprezintă criterii eliminatorii. 

 
 
ATENTIE! O entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru 
fiecare cerere de propuneri de proiecte. Pentru aceasta participanţii vor da o declaraţie pe 
proprie răspundere prin care declara numărul de proiecte pentru care a aplicat in aceeaşi cerere 
de propuneri de proiecte. 
 

5.  DOSARUL DE PARTICIPARE 
Dosarul de participare va fi depus în plic inchis, într-un singur exemplar, precum și în format 
electronic (CD) la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”  din laşi, adresa strada Bd. Dimitrie 
Mangeron, nr.67, la registratură. 
Se va preciza pe plic:  
“Dosar de participare la selecţia de parteneri pentru proiect POCU 2014-2020  -” Stagii de 
PRACTICa performante pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi  Iași-PRACTIC”, 
Dosarul de înscriere trebuie sa conţină următoarele documente, grupate astfel: 

A. Scrisoare de intenţie - Anexa 1, in original 
B. Documente de calificare: 
• Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în situaţiile de excludere prezentate în 

documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020(http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/20.04/ORIENTARI. GENERALE. POCU.pdf) CAPITOLUL 4. ”Reguli generale de 
eligibilitate”; 

• Declaraţie pe propria răspundere (semnată de către reprezentantul legal) prin care îşi 
asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în 
implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului; 

•  Documente Constitutive/Statutate/Certificate de înregistrare fiscala /Certificatul de 
înregistrare la Registrul Comertului/Certificate constatator - copie conform cu originalul; 

• Fisa partenerului (Anexa 2) - in original 
C. Documente de evaluare: 

 Bilanţ anii 2015, 2016, 2017, 2018 - copii; 

 Acreditare/autorizare pentru derularea activitatilor de informare/ orientare/  
consiliere/ mediere ca si furnizor acreditat/autorizat. 

 Acreditare/autorizare pentru derularea activitatii de formare profesionala pentru 
cursul de Competente Antreprenoriale ca si furnizor acreditat/autorizat. 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/%20ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/%20ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/%20ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
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 Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor si 
taxelor locale/document echivalent in cazul partenerului transnational - in original; 

 Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiara teritoriala la care este arondat 
sediul persoanei juridice privind îndeplinirea obligaţiilor de plata la bugetul de 
stat/document echivalent in cazul partenerului transnational - in original; 

 CV-urile in format EUROPASS ale experţilor cheie propuşi de partener pentru proiect. 
Fiecare CV trebuie sa specifice poziţia si sa conţină experienţa specifica pentru care 
expertul este propus in proiect si trebuie sa fie datat si semnat de expert; Se va depune 
in original si declaraţia de disponibilitate a fiecărui expert propus (daca este cazul). 

 Lista de activitati si subactivitati care vor conduce la atingerea activitatii generale si 
eligibile conform Ghidului - Condiţii Specifice OS 6.13. 

 Lista resurselor materiale deţinute de partener si propuse pentru utilizare in cadrul 
proiectului (ex: materiale, echipamente, vehicule, spatii disponibile pentru 
desfasurarea activitatilor proiectului etc). Toate documentele solicitate vor fi 
prezentate in limba romana (in cazul documentelor emise in alta limba, acestea vor fi 
insotite de traducere autorizata in limba romana) si vor fi depuse in forma precizata si 
in termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură 
si stampila), după caz. 

 Nedepunerea unuia dintre documentele menţionate mai sus atrage excluderea 
participantului de la procedura de selecţie. 

 
Solicitările de clarificări vor fi transmise participanţilor  pana la data de 08.07.2019, iar răspunsul 
la clarificări va fi depus la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, din Bd. Dimitrie Mangeron, 
nr.67, la registratură. 
 

6.  EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE 
În procesul de evaluare vor intra doar aplicaţiile participanţilor care au fost declarate eligibile 
conform Anexei 3. 
Aplicaţiile participanţilor eligibili vor fi ulterior punctate conform grilei de punctaj, menţionată în 
Anexa 4. 
Urmare a evaluării documentaţiei, aplicantul va fi declarat neselectat dacă: 

- a obtinut un punctaj mai mic de 70 puncte; 
Aplicantul va fi respins si documentaţia nu va fi evaluată, pentru următoarele motive: 

a) documentaţia a fost primita după termenul limita de depunere; 
b) documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate; 
c) aplicantul a depus documentaţia necesara pentru dovedirea eligibilităţii, dar acesta nu 

este eligibil, respectiv nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate. 
 

7.  ANUNŢAREA SI PUBLICAREA REZULTATELOR 
Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare si selecţie a dosarelor individuale de participare se 
face in termen de 1 zi lucratoare de la data depunerii dosarelor, prin publicarea acestora pe site-
ul: www.tuiasi.ro 
 

8.  SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
Eventualele contestaţii se pot depune in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data comunicării 
rezultatelor, la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” adresa mun.Iași,  Bd. Dimitrie 
Mangeron, nr.67, la registratură. 
 
 
 

http://www.tuiasi.ro/


6 | P a g e  
 

Rezultatele definitive, după analizarea contestaţiilor, vor fi publicate pe site-ul www.ee.tuiasi.ro, în 
termen de 1 zi lucratoare de la data soluţionării acestora. 
 

CALENDAR PROCEDURA  
Data publicarii anuntului de selectie parteneri 21.06.2019 
Termen  limita  depunere  dosare  candidatura  (minim  10  zile 

05.07.2019 ora 16.00 
lucratoare de la data publicarii anuntului de selectie parteneri) 
Termen solicitare clarificari (1 zi lucratoare de la termenul limita  
de depunere a candidaturii) 08.07.2019 
Termen de raspuns clarificari (1 zi lucratoare de la data primirii 

09.07.2019 ora 16.00 
solicitarii de clarificari) 
Perioada evaluare dosare candidatura (1 zi lucratoare de la data 

10.07.2019 
solutionarii clarificarilor), conform Anexei 3 si Anexei 4 
Data publicarii rezultatelor evaluare (conf. Anexei 3 si Anexei 4) (1 zi 

11.07.2019 
lucratoare de la data finalizarii evaluarii) 
Termen depunere contestatii rezultate evaluare conf. Anexelor 3 si 

12.07.2019 ora 10.00 
4 (1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor evaluarii) 
Termen de solutionare a contestatiilor rezultate evaluare (1 zi 

15.07.2019 
lucratoare de la data depunerii contestatiilor) 
Afisare  rezultate  finale  (1  zi  lucratoare  de  la  data  afisarii 

16.07.2019 
rezultatelor contestatiilor) 
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