
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI POCU 

 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, sediul în localitatea Târgu-Jiu, judeţul 

Gorj, anunţă  organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de 

Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020,  Axa Prioritară (AP) 6 „Educaţie şi 

competenţe”, Prioritatea de Investiţii (PI) Obiectiv tematic:  Efectuarea de investiţii în 

domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe 

şi a învăţării  pe tot parcursul vieţii. OS 6.13. Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ 

terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la 

activităţi de învăţare la un potential loc de muncă /cercetare/ inovare,cu accent pe sectoarele 

economice cu potential complex identificate conform SNC şi domeniile de inteligenţă 

conform SNCDI       

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobată cu modificări prin Legea 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 

64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor  structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, O.U.G. nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020. 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul, precum şi cerinţele de 

eligibilitate sunt specificate în Orientări privind accesarea finanţărilor în Programul Capital 

Uman 2014-2020 / aprilie 2016 şi Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice-Stagii de practică 

elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii şi sunt publicate pe pagina 

Ministerului Fondurilor Europene.  

1. Titlul proiectului: Practica, profesorul tău 

2. ID proiect: 107895 

3. Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere data de 1 

februarie 2017, în cadrul prezentului apel de proiecte, sunt vizate obiective 

compozite: 6.13 Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi 

non universitar care îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activităţi de 

învăţare la un potential loc de muncă /cercetare/ inovare,cu accent pe sectoarele 

economice cu potential complex identificate conform SNC şi domeniile de 

inteligenţă conform SNCDI.       

4. Activităţile în care vor fi implicaţi partenerii trebuie să corespundă cerinţelor de 
formare profesională corespunzătoare specializării / calificării : 
4.1 Identificarea şi descrierea locurilor de practică pentru studenţii de la AMG şi 

TCM, cât şi pentru elevii de la calificarea profesională AMG. 
4.2 Derularea stagiilor practică pe specializare pentru studenţii  de la specializarea 

TCM şi AMG, cât şi pentru  elevii de la calificarea AMG. 
 
 



ATENŢIE! 
 

Pentru evitarea suprapunerilor şi a dublei finanţări, persoanele din grupul ţintă care 

beneficiază de măsurile vizate în cadrul acestui apel de proiecte nu vor putea beneficia de 

aceleaşi măsuri finanţate prin alte apeluri de proiecte în cadrul POCU sau din alte surse de 

finanţare, pe perioada derulării proiectului. 

Grila de evaluare cuprinde modalităţile de evaluare a propunerilor de parteneriat: 

Profilul partenerilor: 

 

 Parteneri din sectorul public şi privat cu activitate în judeţul Gorj, pentru 

consolidarea partenerialelor locale. 

 Să facă parte dintre categoriile de beneficiari (parteneri) eligibili în cadrul 

cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice. 

 Să respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului şi a 

partenerilor prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale. 
 

 

1. Fişa Partenerului completată (conform cerinţelor POCU de depunere a proiectelor 

în sistemul electronic My SM1S 2014) 

2. Scrisoarea de intenţie, cu menţiunea: „Pentru selecţia de parteneri POCU/ AP 

6/PI10.iv/ OS 6.13. Apel de proiecte nr. 11: Stagii de practică elevi şi studenţi în 

sectorul agroalimentar, industrie şi servicii 

3. Documente statutare ale organizaţiei, copie conform cu originalul, stampilate şi            

semnate de reprezentantul legal    

4. CV-urile a minim 1 expert care va fi implicat în proiect, semnate şi datate 

5. Acord de colaborare  

 
Dosarele vor fi evaluate din punct de vedere tehnic şi administrativ de către o comisie 

de evaluare desemnată la nivelul Solicitantului, conform următoarelor grile din anexa 1 şi 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Organizaţiile/ parteneri publici sau privaţi/ interesate/i să participe la selecţie vor 

depune la sediul Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, judeţul Gorj, Serviciul 

Registratură, direct sau prin servicii de curierat până pe data de 20 ianuarie 2017, ora 16, 

următoarele documente: 



ANEXA 1 
 
Denumire organizaţie partener ...................................................  

 
 
 

 
 
 
 
 

GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII  ADMINISTRATIVE 
 
   
  
 
 

Criteriu conformitate administrativă 

 

DA NU 

I. Conformitatea documentelor 

 

  

Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunţ de selecţie   

Documentele solicitate respectă modelul publicat de Solicitant   

Formularele sunt integral si corect completate   

II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător 

activităţilor proiectului 

 

  

Are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt 

necesare implementării proiectului, conform cu activitatea/activităţile la 

care doreşte să fie partener, cu acreditări conform legii 

  

Are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor pe care doreşte 

să le implementeze 

  

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din 

proiect 

  

III. Status eligibilitate 

 

  

Nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul 

Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 

2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de 

finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din 

Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXA 2 
 
Denumire organizaţie partener ...................................................  

 
 

GRILA DE EVALUARE PENTRU SELECŢIA PARTENERILOR 

Nr. 
crt 

Criteriu de evaluare Punctaj 
maxim 

Punctaj 
candidat 

1. Capacitatea operaţională şi financiară 60  
 Resurse umane 40  
 Numărul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate 

asumat in proiect (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile 
proiectului 
1 expert - 5 puncte 
2 experţi -10 puncte 
Mai mult de 2 experţi -15 puncte  
Nota: punctele nu sunt cumulative 

15  

 Evaluarea calitativă a experienţei din CV, pentru fiecare CV:  
Nivel scăzut (experienţă de până la un 5 ani] - 5 puncte, 
Nivel mediu (experienţă cuprinsă între 5-10 ani] - 10 puncte  
Nivel înalt (experienţă mai mare de 10 ani] - 15 puncte 
Nota: punctele nu sunt cumulative 

25  

 Situaţia financiară (media cifrei afaceri) 20  

 Până la 10.000 euro -10 puncte 
Între 10.000 - 100.000 euro -15 puncte  
Peste 500.000 euro - 20 puncte 

  

2. Capacitatea profesională 20  
 Dovada experienţei în domeniul proiectului 

Experienta 1 proiect: - 100 puncte  
Experienţa 2 sau mai multe proiecte - 200 puncte 

  

3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului 20  
 

Derularea stagiilor de practică   

 
 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor şi 

a punctajelor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa 

partenerului. Lista finală a partenerilor  selectaţi va fi publicată pe site-ul instituţiei. 

 

Informaţii suplimentare 

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la sediul 

universităţii, str.Eroilor nr.30, judeţul Gorj, telefon 0253/,218222 e-mail univ@utgjiu.ro 

 
 

 Manager de proiect 
 

mailto:univ@utgjiu.ro

