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ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PENTRU PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL 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 convergenţă, 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 și 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 Politehnica Timișoara, in calitate de Lider de proiect, anunță organizarea unei proceduri de 
selecție de partener cu experiență  în activare civică și culturală a spațiilor publice & outdoor și lucrul cu 
tinerii, în vederea elaborării, depunerii si implementarii unui proiect în cadrul POCU 2014-2020,  
Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe 
Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare 
formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 
Obiective Specifice: 
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând 
minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic; 
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea 
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 
 
În procesul de selecție a partenerilor se vor respecta prevederile cuprinse in Programul Operațional Capital 
Uman (POCU) 2014-2020 - Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational 
Capital Uman 2014-2020 – mai 2019 si în Ghidul solicitantului conditii specifice, documente disponibile la 
adresa www.mfe.gov.ro. 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI 
Titlul proiectului: CRESC! Creştere şi educație inclusivă prin design participativ, cultură şi civism în curțile 
şcolilor 
Sursa de finantare: POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții 
– 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul 
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale 
pentru reintegrarea în educație și formare. 
Obiective Specifice: 
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând 
minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic; 
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea 
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 
 
Bugetul total estimat: 1,731,100 lei 
 
Durata estimata a proiectului: maxim 18 luni de la data semnării contractului de finanțare 
 
Obiectivul apelului de proiecte: 

http://www.mfe.gov.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
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O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând 
minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic; 
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea 
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.    
 
 

Obiectivul general al proiectului/cererii de finanțare: Creșterea participării elevilor din patru unități de 
învățământ din Timișoara și județul Timiș la educație, dezvoltarea lor și a portofoliului lor de 
competențe specifice și transversale și construirea unor spații și situații de învățare inclusive prin măsuri 
integrate (activități care implică elevii, formarea profesorilor, reimaginarea curților școlilor și activarea 
lor civică și culturală) într-un cadru inclusiv prin care învățarea și socializarea   au loc pe parcursul unui 
an școlar în forma unui proiect în și în jurul curții școlii, la finalul căruia, prin contribuția fiecărui copil, 
curtea școlii va deveni spațiu funcțional pentru joc, experiment, cultură și civism, pentru învățare 
aplicată și dezvoltare personală. 
 
Scopul proiectului/cererii de finanțare: Redefinirea curților școlilor ca spații deschise pentru învățare, 
joc & experiment, socializare și cultură printr-un proces participativ menit să crească rata de participare 
a elevilor la educație prin investirea lor cu rol de coproducători ai schimbării și să adune întreaga 
comunitate (inclusiv profesori și părinți) înspre construirea școlilor ca locuri inclusive, relevante și 
atractive prin dialog inter-generațional și inter-disciplinar. 
 
 
Activităţile orientative  
MANAGEMENT DE PROIECT 
FORMAREA PROFESORI 
TABERE URBANE 
PROGRAM DE EDUCAȚIE NON FORMALĂ PENTRU COPII 
  Program de educație non formală  bazată pe proiect & design participativ 

Mini-stagiune de activare civică prin cultură 
RESTRUCTURAREA CURȚILOR ȘCOLILOR PRIN FINALIZARE PROIECTE PARTICIPATIVE 
INFORMARE, COMUNICARE, DISEMINARE 
 
Activităţile orientative în care ar putea sa fie implicat partenerul: 
PROGRAM DE EDUCAȚIE NON FORMALĂ PENTRU COPII 
  Program de educație non formală  bazată pe proiect & design participativ 

              FORMAREA PROFESORI 
TABERE URBANE 

CRITERIILE DE SELECTIE ALE PARTENERILOR SI GRILA DE EVALUARE 
 

Universitatea Politehnică Timișoara organizează selecția unei entități juridice, înregistrate în România în 
calitate de partener, în vederea implementarii proiectului mai sus menționat, în conformitate cu prevederile 
OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014- 2020. 

 
Procesul de selectie a partenerilor se va realiza prin raportare la: 
 
- Criterii de eligibilitate 
- Criterii de evaluare si selectie 
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CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECȚIE A PARTENERILOR 
 
 
Condiţii generale de eligibilitate – categorii de parteneri eligibili:  

• Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi 
privaţi;  

• ONG 
 

Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condițiile din Ghidul solicitantului conditii 
specifice apelului de proiecte şi Regulile generale de eligibilitate menționate în Orientările privind 
accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 – 
consolidat la iunie 2020. 
• Partenerii naţionali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (nu sunt 

eligibile persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și alte 
entități similare fără personalitate juridică) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului 
şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care 
au rol de parteneri; 

• Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale 
privind eligibilitatea solicitanţilor : 

• 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, respectiv faliment și lichidare conform Legii nr.85/2014 privind procedura 
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 

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

• 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; 

• 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; 

• 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; 

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

• 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 in legislația naționala si comunitara in vigoare 

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

• Partenerii naţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate 
relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de 
exemplu: formare profesională, furnizarea a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ 
mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri, monitorizarea de către 
administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate etc.). 

• Partenerii naţionali sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea 
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cofinanțării proprii aferente bugetului gestionat de fiecare partener in cadrul proiectului, in 
functie de tipul categoriei de entitate din care face parte. 

 
Capacitatea financiară. Potențialul partener trebuie să demonstreze că are capacitate financiară: 

a.  Dacă potențialul partener are vechime mai mare de 1 an => Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile solicitate pentru partener = maxim cifra de afaceri/suma veniturilor totale 
pentru ultimul an fiscal, sau după caz suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pentru 
ultimii ani fiscali (maxim 4 ani: n-1, n-2, n-3 și n-4) conform bilanțului contabil depus SAU maxim 
40% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale 

b. Dacă potențialul partener are vechime mai mică de 1 an => valoarea asistenței financiare 
nerambursabile solicitate pentru partener = maxim 30% din valoarea asistenței financiare 
nerambursabile totale. 

Capacitatea operațională și condițiile de eligibilitate 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, participantii vor da o declarație pe proprie răspundere prin 
care declară numărul de proiecte pentru care a aplicat în aceeași cerere de propuneri de proiecte. 

 
În selecție vor intra doar candidații declarați eligibili. Verificarea eligibilității candidaților se face 
conform Anexei 3.  
Selectarea unui partener în cadrul prezentei proceduri se poate realiza numai dacă îndeplineşte 
criteriile de selecţie şi punctajul cel mai mare conform grilei de evaluare stabilite în conformitate cu 
Ghidul Solicitantului (Anexa 4).  
 
Evaluarea ofertelor de parteneriat se va face de către Comisia de evaluare ce va fi stabilită prin decizia 
de numire din partea reprezentantului legal al Universității Politehnica Timișoara. 
 

 
CRITERII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE pe baza cărora vor fi selectați partenerii: 
 

• Să aibă sediul social în România;  
• Să dovedească experiență în dezvoltarea și derularea de intervenții culturale în spațiu public/outdoor, 

în activități și proiecte de conștientizare și activare civică prin cultură și în spații alternative 
• Să aibă experiență de lucru de cel puțin 2 ani în organizarea și livrarea programe de educație non-

formală despre/cu/pentru tineri care vizează conștientizarea și activarea civică a acestora prin 
instrumente culturale 

• Să aibă eperiență in a aduce artisti consacrati în spațiul public/outdoor și activități, intervenții și 
proiecte în care acest lucru s-a concretizat 

• Să aiba experienţă în cel putin două (2) proiecte derulat/ în derulare, în calitate de solicitant/partener 
finațate din fonduri publice sau private 

• Să furnizeze minimum 1 CV de expert cu experiență și competențe relevante pentru dezvoltarea și 
derularea de intervenții culturale în spațiu public/outdoor, în activități și proiecte de conștientizare și 
activare civică prin cultură și în spații alternative, în organizarea și livrarea programe de educație non-
formală despre/cu/pentru tineri care vizează conștientizarea și activarea civică a acestora prin 
instrumente culturale 
 
Punctarea candidaților se face potrivit Anexei 4. 
În cazul punctajelor egale, în evaluare va prevala capacitatea financiară a aplicanților.  
 
 
 
Capacitatea operațională și condițiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII. 
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DOSARUL DE PARTICIPARE 
 
Dosarul de candidatura trebuie să conțină următoarele documente: 
a. Scrisoare de intenție – Anexa 1, în original. 
b. Documente de calificare: 

• Copii ale bilanturilor contabile pentru anii 2020, 2019, 2018, 2017 insotite de dovada 
depunerii la ANAF. 

• Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de 
activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării 
proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener. 

• Certificatul de înregistrare fiscală.  
• Declarația de eligibilitate-Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de 

finanțare nerambursabilă prin POCU (Anexa 6) – original; 
• Declarație pe proprie răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin 

care își asumă să depună toate diligențele pentru a asigura resursele financiare și umane 
necesare pe toată durata de implementare a proiectului și sustinerea cofinanțării – original; 

• Fișa partenerului (Anexa 2) – original. 
• Declarație pe proprie răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin 

care  declară numărul de proiecte pentru care a aplicat în cadrul acestui apel de propuneri 
de proiecte. 
 

c. Documente de evaluare – cele care dovedesc: 
Sediul social în România;  
Experiență în dezvoltarea și derularea de intervenții culturale în spațiu public/outdoor, în activități 

și proiecte de conștientizare și activare civică prin cultură și în spații alternative 
Experiență de lucru de cel puțin 2 ani în organizarea și livrarea programe de educație non-formală 

despre/cu/pentru tineri care vizează conștientizarea și activarea civică a acestora prin 
instrumente culturale 

Eperiență in a aduce artisti consacrati în spațiul public/outdoor și activități, intervenții și proiecte în 
care acest lucru s-a concretizat 

Experienţă în cel putin două (2) proiecte derulat/ în derulare, în calitate de solicitant/partener 
finațate din fonduri publice  

Expert cu experiență și competențe relevante pentru dezvoltarea și derularea de intervenții    
        culturale în spațiu public/outdoor, în activități și proiecte de conștientizare și activare civică    
        prin cultură și în spații alternative, în organizarea și livrarea programe de educație non-formală  
        despre/cu/pentru tineri care vizează conștientizarea și activarea civică a acestora prin  
        instrumente culturale 
 
NOTA 1: Anexele 1 si 2  trebuie sa respecte modelul publicat, iar rubricile Fisei partenerului să 
fie  integral completate. 
 
 

Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana (in cazul documentelor emise in alta limba, 
acestea vor fi insotite de traducere in limba romana) si vor fi depuse in forma precizata si in termenul stabilit 
prin prezentul anunt, asumate de reprezentantul legal (semnatura și stampila), dupa caz. 
 
Nedepunerea unuia dintre documentele menționate mai sus atrage excluderea participantului de la procedura 
de selecție. 

 
Selectarea partenerilor se va face pe baza dosarului de participare pe care candidații îl vor transmite prin mijloace 
electronice sau îl vor depune pe suport hârtie la Universitatea Politehnica Timişoara, cu sediul in municipiul 
Timişoara, Piața Victoriei nr.2. 
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DOSAR DE PARTICIPARE 
 

(1) Prin mijloace electronice, candidații vor transmite documentele completate si semnate olograf/ digital 
de reprezentantul legal, cu precizarea în subiectul mesajului "Pentru selecția de partener in cadrul 
apelului POCU AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 & OS 6.6. -„Educație nonformală în sistem outdoor” – proiect 'CRESC!  

Documentele vor fi transmise la adresa de email proiectefonduristructurale@upt.ro, începând cu prima zi 
lucrătoare următoare zilei publicării anunțului pe site-ul www.upt.ro si pana la data de 18.01.2022 ora 24:00. 
 

(2) In forma pe suport hârtie, candidații vor depune documentele completate, semnate și 
stampilate de reprezentantul legal, în plic sigilat pe care se va specifica Pentru selecția de partener in 
cadrul apelului POCU AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 & OS 6.6. -„Educație nonformală în sistem outdoor” – proiect 
'CRESC!  
Plicul se va depune / transmite prin curier, la sediul Universității Politehnice Timişoara, Piata Victoriei 
nr. 2, la Registratura, începând cu prima zi lucrătoare următoare zilei publicării anunțului pe site-ul 
www.upt.ro si pana la data de 18.01.2022, ora 16:00, ora oficiala de închidere a instituției. 
Date de contact:  
E-mail: proiectefonduristructurale@upt.ro,  
Telefon: 0743772769  
 
Calendarul procedurii este prezentat in Anexa 5. 

 
EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE 
 
În procesul de evaluare vor intra doar aplicațiile participanților care au fost declarate eligibile conform Anexei 
3. 
Aplicațiile participanților eligibili vor fi ulterior punctate conform grilei de punctaj, menționată in Anexei 4. 
 
Urmare a evaluării documentației, aplicantul va fi declarat neselectat dacă: 
• a obținut un punctaj mai mic de 65 puncte; 
• a obținut un punctaj mai mic decît restul candidaților selectați. 
 
Aplicantul va fi respins și documentația nu va fi evaluată, pentru următoarele motive: 
a) documentația a fost primită dupa termenul limită de depunere, respectiv 18.01.2022 ora 16.00 sau 
24.00 on-line; 
b) documentația de participare nu contine toate documentele solicitate; 
c) aplicantul a depus documentatia necesara pentru dovedirea eligibilitatii, dar acesta nu este eligibil, 
respectiv nu indeplineste conditiile de eligibilitate. 
 
ATENTIE: Conform prevederilor din documentul ”Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU” cap. 
4.1.4, in vederea selectiei de parteneri, ”pot fi selectati parteneri individuali, nu consortii de parteneri”. NU vor 
fi selectati ca parteneri asocieri de ONG-uri. 
 
OBSERVATIE: selectarea unui candidat nu garanteaza semnarea acordului si depunerea proiectului in 
parteneriat, in orice conditii. 

ANUNTAREA SI PUBLICAREA REZULTATELOR 
 
Anunțarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție a dosarelor individuale de participare se 
face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data finalizării termenului de depunere a dosarelor, 
prin publicarea acestora pe site-ul www.upt.ro. 

mailto:proiectefonduristructurale@upt.ro
http://www.upt.ro/
mailto:proiectefonduristructurale@upt.ro
http://www.upt.ro./
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SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR 

 
Eventualele contestatii se pot transmite prin email în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data 
comunicarii rezultatelor, la sediul Universității Politehnice Timişoara, Str.P-ţa Victoriei nr.2, la 
Registratură sau pe e-mai: proiectefonduristructurale@upt.ro; Telefon 0743772769 
 

Rezultatele definitive, după analizarea contestațiilor, vor fi publicate pe site-ul www.upt.ro,  după 
soluționarea acestora, pe data de 26.01.2022. 
 
ATENȚIE!  Dacă nu se înregistrează contestații la procedura de selecție parteneri privați, rezultatul final 
privind selecția partenerilor privați va fi publicat pe 25.01.2022, ora 16:00 și se va iniția procedura de 
înrolarea partenerilor în sistemul MySMIS 2014.  
 
Comisia de evaluare si selectie, 

 
 

mailto:proiectefonduristructurale@upt.ro
http://www.upt.ro/
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