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ANUNŢ FINAL PRIVIND REZULTATELE 

PROCEDURII DE SELECŢIE PARTENER ÎN 

CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 

CAPITAL UMAN 2014-2020  

Apelul de proiecte „Innotech Student” 

 

 

S-a încheiat procedura de selecție parteneri organizată de către Universitatea Tehnică ”Gheorghe 

Asachi” din Iași, prin Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial, pentru 

încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare 

aferente proiectului „Student BizStart – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acces la 

finantare in randul viitorilor absolventi de invatamant tertiar inmatriculati in 

Universitatile din Regiunea Nord-Est” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 

(POCU) 2014-2020; Apelul de proiecte „Innotech Student”, 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: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a 

sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi 

consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv 

prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea 

şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare 

duală şi programe de ucenicie; Obiectivul 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 potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI.  

In urma anuntului privind candidatii declarati admisi publicat in data de 11.09.2020 nu s-

a inregistrat nici o contestatie. Ca atare, Comisia constata finslizarea procedurii de selectie si 

declara castigator al procesului de selectie SC MIXT SOURCE MANAGEMENT SRL, care 

devine partener  al Universitatii Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iasi pentru elaborea şi depune-

rea cererii de finanţare aferente si pentru implementarea proiectului „Student BizStart – 

Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acces la finantare in randul viitorilor absolventi 

de invatamant tertiar inmatriculati in Universitatile din Regiunea Nord-Est” în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. 

18.09.2020  

                                        Presedinte comisie de selectie, 

Conf.dr.ing. Corneliu Burlacu 


