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ANUNT DE SELECTIE PARTENERI
in cadrul Programului Operalional Capital Uman 2OL4-ZO2O

Apelul de proiecte,,lnnotech Student,,

Universitatea Tehnici "Gheorghe Asachi" din lagi, prin Facultatea de Construc!ii de Magini gi
Management lndustrial, anun!5 organizarea unei proceduri de selec{ie a unui numir de L partener,
pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea elaboririi gi depunerii cererii de finanlare in
cadrul Programului Operalional Capital Uman (POCU) 2OL4-2020; Apelul de proiecte ,,lnnotech
Student", Axa prioritari 6 - Educalie gi competenle; Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investilii in
domeniul educaliei, al formdrii gi al formirii profesionale in vederea dob6ndirii de competenle gi a
invS!5rii pe tot parcursul vietii; Prioritatea de investilii 10.|V: Sporirea relevanlei pe piaJa fo(elor de
munci a educatiei 5i a sistemelor de formare, facilitarea tranziliei de la educalie la piatra fortelor de
munci 5i consolidarea formdrii gi a sistemelor de formare profesionalS, precum 5i a calitilii lor,
inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenlelor, adaptarea programelor de invilim6nt gi
instituirea gi dezvoltarea unor sisteme de invSlare la locul de muncd, inclusiv a unor sisteme de
?nv51are dualS 5i programe de ucenicie; Obiectivul specific 6.13: Cregterea numdrului absolvenlilor de
invitim6nt terliar universitar gi non universitar care igi gisesc un loc de muncd urmare a accesului la
activit5ti de invSlare la un potenlial loc de munci / cercetare f inovare, cu accent pe sectoarele
economice cu potenlial competitiv identificate conform SNC gi domeniile de specializare inteligenti
conform SNCDI.

Procedura de selec[ie se desfigoard in conformitate cu prevederile OUG nr.4O/2OL5 privind
gestionarea financiari a fondurilor europene pentru perioada de program are 2OL4-2020, aprobati
prin Legea nr. !O5/2016.

1. Procesul de seleclie a partenerilor are la bazi

Legalitatea;

Transparen!a;

lmpar!ialitatea;

N ed iscrim inarea;

Tratamentul egal;

Eficienla utilizirii fondurilor;
Confiden!ia litatea.

respectarea urmitoarele principii :



Cerin{ele generale pe care trebuie si le indeplineasci partenerul pentru a fi selectat in vederea

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finan!are pentru viitorul proiect, precum si

Criteriile de eligibilitate sunt specificate in Ghidul Solicitantului Condilii Generale PocU 2oL4 - 2o2o

gi Ghidul Solicitantului Condilii Specifice ,,lnnotech Student", publicate pe pagina Ministerului

Fon d u ri lor Eu ropene, respectiv, http://mfq'gov' rol'

Not6: Neindeplinirea acestor cerinle 5i a criteriilor de eligibilitate determinS respingerea oricSrei

ca n d id atu ri.

2. Obiectivul specific al apelului de proiecte

cregterea numirului absolvenlilor de invStdm6nt tertiar universitar gi non universitar care i5i gdsesc

un loc de muncd urmare a accesului la activitSli de invilare la un potential loc de munci I cercetarel

inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenlial competitiv identificate conform SNC si

domeniile de specializare inteligentb conform SNCDI'

3. Obiectivul general al proiectului 9i scopul cererii de finanlare

obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea

competentelor antreprenoriale la nivel regional ca factor pentru incurajarea dezvoltarii de noi afaceri

in regiunile de Nord - Est si Sud-Est.
proiectul are trei componente esentiale, tip palnie, in sensul ca se porneste cu un grup tinta numeros

(min.300 de persoane), format din persoane incadrate la studii superioare carora li se livreaza un curs

de competente antreprenoriale iar min. 85% din acest grup tinta trebuie sa obtina certificarea in urma

absolvirii examenului ANc, dupa care urmeaza un concurs de planuri de afaceri in urma caruia grupul

se restrange conform indicatorului asumat pentru numarul de planuri de afaceri finante, urmand ca

pentru acest grup restrans sa se organizeze un program de practica (in regiunea aferenta proiectului)

la sediul sau punctul de lucru al unei societati cu un CAEN autorizat similar celui aferent afacerii ce

face obiectul planului de afacere selectat'

Dupa ce s-au parcurs aceste activitati care trebuie sa dureze max. 12 luni (Etapa 1), se trece la

infiintarea si finantarea Start Up-urilor in vederea acordarii finantarii propriu-zise pentru

implementarea planului de afacere, care la randul lor au un termen de max' 12 luni pentru finalizarea

implementarii (EtaPa 2).

Dupa implementarea planurilor de afacere, Start Up-urile finantate au obligativitatea pentru o

perioada de minimum 6luni in faza de sustenabilitate, sa continue desfasurarea activitatii finantate,

sa mentina locurile de munca nou create (atat ca si norma de lucru cat si a nivelului de remuneratie a

angajatului) si sa mentina destinatia bunurilor achizitionate (Etapa 3)'

4. Activitilile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt atat activititi

eligibile menlionate in Ghidul solicitantului conditii specifice,,lnnotech student", c6t 5i activitSti

transversale, adici: managementul proiectului, achiziliile publice 5i misurile specifice pentru

informare gi publicitate aferente proiectului'

Principalele activitili ce vor fi derulate in cadrul proiectului sunt:

Activitatea 1- Asigurarea unui management eficient si transparent al resurselor umane, materiale,

financiare.



Activitatea 2 - Campanie de informare a publicului cu privire la programul de

antreprenorialS oferit in cadrul proiectului si a oportunitatilor de finantare oferite.

Activitatea 3 - Selectarea grupului !intd
Activitatea 4 - Derularea programului de formare antreprenorialS

Activitatea 5 - Selectarea planurilor de afaceri ce vor fifinanlate in cadrul proiectului

Activitatea 5 - Efectuarea de stagii de practici
Activitatea 7 - Furnizarea, de citre administratorul schemei de antreprenoriat, a

personalizate de consiliere/ consultanti/ mentorat ulterior finalizdrii procesului de

planurilor de afaceri

formare

serviciilor
selectie a

Activitatea 8 - Asigurarea infiinlSrii gi demardrii funcliondriiintreprinderilor ce vor realiza planurile

de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului

Activitatea 9 - Decontarea de cdtre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente

implementdrii planurilor de afaceri

Activitatea 10 - Asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor sprijinite pentru o perioadd de minim 6

luni pe perioada de implementare a proiectului

Activitatea 11 - Cheltuieli indirecte

NotS: in cadrul prezentului proiect nu se vor derula activitSlile:

Activitati de organizare ;i derulare de intreprinderi simulate'

5. Activitdlile tn care valvor fi implicat/implicati parteneruUpartenerii:

- P1: Asistenta in vederea realizarii activitatilor de comunicare, recrutare a grupului tinta,

furnizare a programelor de formare profesionala, selectie a planurilor de afaceri, efectuare a

stagiilor de practica, furnizare a serviciilor personalizate de consiliere / consultanta / mentorat

ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri, infiintarii si demararii

functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul

proiectului, decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri, asigurarea

sustenabilitatii intreprinderilor sprijinite.

6. Reguli generale privind eligibilitatea partenerilor

Conditiile de eligibilitate pentru parteneri, conform documentului Orientdri privind occesoreo

finonloritor in codrul Progromului Operolionol Copitol Umon 2014-2020, sunt:

1,. partenerii na{ionali sunt entite!i legal constituite in RomAnia, cu personalitate juridicd (nu

sunt eligibile persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile

familiale si alte 32 entitd!i similare firi personalitate juridicd) ce desfSSoard activitdti

relevante in cadrul proiectului gi au in obiectul de activitate/statut 9i activitatea/activititile

din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;

2. partenerii nu trebuie si se afle in situa[iile de excludere previzute in cadrul Cap. 4 Reguli

generale de eligibititote - pct.4.1..1 Reguli generole privind eligibilitotea solicitongilor, din

documentul menlionat mai sus, gi anume, partenerului NU ise poate acorda finanlarea

nera mbursabild solicitati dacd :

. este in incapacitate de platS/ in stare de insolven!5, conform Ordonanlei de Urgenld a

Guvernului nr. 46l2Ot3 privind criza financiard si insolvenla unitSlilor administrative



teritoriale, respective conform Legii nr.85/2O14 privind procedura insolvenlei, cu
modificirile si completdrile ulterioare, dupd caz;

o a suferit condamniri definitive datorate unei conduite profesionale indreptatd impotriva
legii, decizie formulati de o autoritate de judecatd ce are fortd de res judicata;

. se afli in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciarS, are incheiate concordate, gi-a suspendat activitatea in ultimii 2 ani
dinaintea depunerii cererii de finantare sau face obiectul unei proceduri in urma acestor
situatii sau se afld in situatii similare in urma unei proceduri de aceea5i naturd prevdzute de
legislalia sau de reglementdrile nalionale;

. reprezentantii sdi legali/structurile de conducere gi persoanele care asigurd conducerea
solicitantului au comis in conduita profesionald gregeli grave, demonstrate in instan!a, pe
care autoritatea contractantd le poate justifica;

. reprezentanlii sii legali/structurile de conducere ;i persoanele care asigurd conducerea
solicitantuluiau fostcondamnati printr-o hotdrdre cu valoare de res judicata pentru fraudS,
corup!ie, participare la o organiza!ie criminalS sau la orice alte activitdgi ilegale in
detrimentul intereselor financia re ale Comunitdtilor;

o solicitantul gi partenerul/partenerii gi/sau reprezentantii lor legali/structurile de conducere
a acestora 5i persoanele care asigurd conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se
afldin situafia de conflictde interese sau incompatibilitate, aga cum este definitin legislalia
nationalS gi comunitari in vigoare;

. se face vinovat de declarafii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informatii.

3. Partenerii nationali trebuie sd fie implicaJiin cel putin o activitate relevantd. Prin activitate
relevantd se intelege acea activitate care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor
prevdzuti tn Ghidul Solicitantului CondiJii Specifice ,,lnnotech Student".

4. Partenerii nationali sunt obliga!i si contribuie financiar la realizarea proiectului prin
asigurarea unei pdrti din cota de cofinanlare a proiectului.

Condiliile de eligibilitate gi experienla relevanti reprezintd criterii eliminatorii.

7. Criteriile de selectie a partenerului/partenerilor gi grila de evaluare {inclusiv punctajul
stabilit pentru fiecare citeriu in parte)

Selectarea partenerilor se va face pe baza dosarului de participare pe care candidaliiil vor depune
la sediul Universititii Tehnice "Gheorghe Asachi" din lasi, in Localitatea lagi, Jude!ul lasi, Bld.
Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050, la Registraturi sau prin email la adresa
miha i.boca@_academic.tuiasi.Io .



C. Documente de evaluare
1) Situa!iile financiar - contabile (balanld, bilan! contabil), din care sd rezulte veniturile pentru a

proba cd are capacitatea financiari de realizare a activitSlilor din proiect (in copie, semnat,

gtampilat 5i certificat conform cu originalul de cdtre reprezentantul legal);

2) Contract de finanlare, acord de parteneriat sau dovadd experientd de cel pulin 6luni in
domeniul activitdJilor proiectului, dupd caz, pentru a proba cd a implementat/implementeazS,

este/a fost implicat in calitate de partener sau beneficiar, in proiecte finantate din Fonduri

Europene (in copie, semnat, gtampilat gi certificat conform cu originalul de cdtre reprezentantul

legal);

3) Nota justificativi (conform Orientdri privind occesareo finontarilor in codrul Progormului

Operalionot Copital lJmon 201-4-20201, care va contine o analizi a valorii adiugate a

parteneriatului in ceea ce privegte utilizarea eficientd a fondurilor, precum gi rolul partenerului in

proiect - in original;
4) CV-urile in format Europass, in limba romdnd, ale expertilor cheie propu5i de participant pentru

proiect. Fiecare CV trebuie sd specifice pozilia pentru care expertul este propus in proiect 5i

trebuie sd fie datat gi semnat de cdtre expert;

5) Lista resurselor materiale delinute de candidat gi propuse pentru utilizare tn cadrul proiectului

(ex.: materiale, echipamente, vehicule, spa!ii disponibile pentru desfdgurarea activitdtilor
proiectului);

Scrisoarea de intenlie (Anexa 1) gi Figa partenerului (Anexa 2) trebuie s; respecte modelul

publicat, iar rubricile Fi5ei partenerului sd fie integral completate. Atet in Scrisoarea de intentie,

cfit giin Figa partenerului, candidalii vor men{iona cel putin o activitate cadru a proiectului pentru

care dispun de resursele materiale gi umane necesare gi vor furniza o scurtd descriere a actiunilor

propuse in cadrul acestei activitS!i, cu prezentarea aspectelor considerate esentiale pentru

oblinerea rezultatelor a$teptate Si atingerea obiectivelor, precum 5i a contributiei in parteneriat:

plus valoarea adusi proiectului (cf. Ghidului Solicitantului Condilii Specifice "lnnotech Student",

POCU 2014-2O2O).

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se va face conform Grileide evaluare pentru

etapa de calificare a ofertanlilor (Anexa 3) gi a Grilei de evaluare 9i seleclie a partenerilor (Anexa

4).

Dosarele vorfi punctate de la L la 100, conform grileide evaluare. Vorfideclaraliadmigi candidafii

careintrunesc un punctaj mai mare sau egal cu 65 puncte, iar cei care acumuleazi un punctaj mai

mic de 65 puncte vor fi declarali respinSi. in cazul retragerii participantului declarat c6Stigdtor, se

va selecta, pentru parteneriat, urmitorul participant care a fost declarat,,admis", pe categoria

vizatd.

Rezultatuf procedurii de seleclie va fi publicat in data de 22.O9.202O, pe site-ul universitSlii

www.tuiasi.ro, iar partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate in Fisa

partenerului (Anexa 2).

Solutiona rea contestatiilor



contestaliile se pot depune in ziua imediat urmStoare comunicSrii rezultatelor la la sediul

Universitalii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din lagi, in Localitatea lagi' Judelul lagi' Bd' Dimitrie

Mangeron nr.67,ZOOOSO, la RegistraturS, sau pe adresa de email mihai'boca(oacademic'tuiasi'ro '

Rezultatele definitive dupd analiza contestaliilor vor fi publicate pe site-ul universitSfii, in termen

de 1 zi lucritoare de la data solulionirii acestora'

Calendarul procedurii de selectie:

Depunere documentalie: 18.09'2O2O, ora t7:OO

Evaluare documenta \ie: 2t.O9'2020, ora 9:00

Anun! candidatri admi5i : 22'09'2O2O

Depunere contestatii: 23'O9.2O2O, ora 17:00

Sol uliona re co ntestali i : 24.O9'2O2O, o ra l'2 :00

Afigare rezultat final: 25.09 .2O2O, ora 17:00
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Anexa 1

scRtsoARE DE tNTENT|E

pentru participarea ca partenerin cadrul proiectului

ce urmeazd a fi depus de citre Universitatea Tehnicd ,,Gheorghe Asachi" din lagi

in urma anunlului dumneavoastrd privind incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitdli de
drept public sau privat, pentru depunerea unei cereri de finanlare in cadrul apelului lnnotech
Student, aferent Programului Operalional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritard G,

Obiectivul tematic L0, Prioritatea de investilii 10.iv, Obiectiv specific 6.13,
(denumireo organizoliei) igi exprimd inten[ia de a

participa ca partenerin proiectul pe care intenlionali s5-ldepune!i, la activitdlile:

Precizdm cd (denumireo orgonizoliei) se
incadreazd in
categoriile de parteneri eligibili pentru Axa prioritard 5.

in cadrul acestor activitSli, ne propunem sd aducem urmdtoarea contribulie:

De asemenea, menliondm cd organizatia noastrS a acumulat experienla necesard in domeniul de
activitate al proiectului, dispune de personal specializat 5i resurse materiale pentru implementarea
activitdlilor unuilroiect POCU 2OL4 - 2O2O.

in calitate de reprezentant legal al declar pe proprie rdspundere cd:
a. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;
b. Nu figurim in evidentele fiscale cu restante la plata impozitelor, taxelor, contribuliilor

sociale 5i nu avem datoriifiscale.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, vd rugdm si accepta[i
partener in cadrul proiectului.

Numele 5i prenumele reprezentantului legal,

ca organizafia noastrd sd devinS

Data:



Semndtura

$tampilS

Anexa 2

FI9A PARTENERULUI

Denumirea organizatiei
Acronim
Cod de inresistrare fiscalS

Numir de inregistrare in Registrul Comerlului
Numdr de la Registrul Asociafiilor gi Fundaliilor
Anul infiintirii
Cifra de afaceri (pentru ultimii 3 ani)

Date de contact
Persoana de contact
Descrierea activitS!ii organiza!iei, relevanti
pentru acest proiect
Resurse umane Se vo trece personolul relevont pentru

i mple me nto rea proi ectu I u i

NotS:

Rubricile vor fi integral completate. lnformaliile furnizate se consideri a fi conforme cu realitatea

gi asumate pe propria rdspundere de reprezentantul legal.

Numele 5i prenumele reprezentantului legal,

Semnitura

$tampild

Data:



Anexa 3

GRILA DE EVALUARE PENTRU ETAPA DE CALIFICARE A OFERTANTILOR

Criteriu de evaluare DA NU

l. Conformitatea documentelor

Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul Anun! de

seleclie a partenerilor

Documentele solicitate respectd modelul publicat pe site-ul UniversitSliiTehnice

"Gheorghe Asachi" din la9i, www.tuiasi.ro

Documentele date ca model sunt integral 9i corect completate

ll. Capacitatea ofertantului de a furniza servicii corespunzitor

activititilor proiectului

Ofertantul are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura

celor care sunt necesare implementirii proiectului, confom cu activitatea/

activitSlile la care doregte si fie partener

ofertantul este autorizat/acreditat conform legii pentru prestarea

activitSlii/activitililor pe care ofertantul alege si le desfdgoare in cadrul

proiectului (daci este cazul)

Ofertantul are experienljin implementarea a cel pulin l proiect cu finanlare

nerambursabil5 gi/sau are experienli de cel pulin 6 luniin

domeniul activitSlilor proiectul ui.

Ofertantul are capacitatea financiari gi operalionali de realizare a activitdlilor

din proiect.

lll. Conduita ofertantului
Ofertantul nu se aflS in niciuna dintre situaliile de excludere stipulate la

Cap. 4. Reguli generote de eligibilitate,4.t.L' - Reguli generale

privind eligibilitatea solicitonlilor 9i 4.L.2. - Reguli generale

privind partenerii in cadrul cererilor de finonlare nerombursobild prin

POCU 20L4-2020, din orientdri privind occesareo finon;drilor in codrul

Programului Operofionol Copital Uman 2014- 2024

Noti: Ofertantul se consideri calificat numai in cazul in care la toate criteriile de calificare a fost

bifatd rubrica "DA".

10



Anexa 4

GRTLA DE EVALUARE 5t SELECTTE A PARTENERTLOR

rLrEefll de Pungtaj'maxim
r. LaPactrarea opet
1.1 Resurse umane

nala $i financiari 45 puncte
Numdrul de persoane cu experientd
propuse pentru implicare in tipul de
activitate asumat (dovedit prin CV)

15 puncte

Lpersoand- 5puncte
2 persoane - 10 puncte
3 persoane - 15 puncte

Fvaluarea calitativd a experienleidin CV 15 puncte
Nivel scdzut (experienlS pdnd la un 1 an) - 5
puncte

Nivel mediu (experienld intre 1 5i 3 ani )- 10
puncte

Nivel ?nalt (experienfd de peste 3 ani) - 15
puncte

r.z. 5trualta ttnanciara (media cifrei afaceriin ultimii 3 ani
p6nd la 10.000;t- - s;r*t"

15 puncte

intre 10.000 si 20.000 euro - 10 puncte
Peste 20.000 euro - 15 nrrncte

2. Capacitatea profesionali 30 puncte
z.t. uovaoa tmplemen drii unor proiecte cu finan{are europeand 30 puncte

1 proiect - 10 puncte
2 proiecte - 20 puncte
3 proiecte - 30 puncte

sau
2.2. Dovada experienlei
proiectului

de cel pulin 6 luni in domeniul activitdlilor 30 puncte

intre 6 luni gi 1 an - 10 puncte
intre L -2 ani - 20 puncte
peste 2 ani - 30 puncte

3. Contributia partenerului la activitdlile proiectului 25 puncte
l-activitate-5puncte
2 activitdli - 1,5 puncte
3 activitdti - 25 puncte

1I




