
1 
 

 
 

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 Timisoara in calitate de Lider de proiect anunță organizarea unei proceduri de selecție 
de  partener cu experiență în activitați de formare în domeniul tehnic, formare și consiliere în domeniul tehnic și 
de afaceri, în vederea elaborării, depunerii si implementarii unui proiect în cadrul POCU 2014-2020,  
Axa prioritară 6: “Educatie si competente”,  
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”;  
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. 
 
Selecţia partenerului se realizează cu respectarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese şi a 
următoarelor principii: transparenţa, nediscriminarea, tratamentul egal, eficiența utilizării fondurilor. 
 
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.fonduri-ue.ro. 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI 
Titlul proiectului: „Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii 
doctorale și postdoctorale  /InoHubDoc” 
Sursa  de  finantare:   Programului  Operaţional  Capital  Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 6: 
“Educatie si competente”, 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”;  
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. 
 
Bugetul total estimat: maxim 1.150.000 EURO 
 
Durata estimata a proiectului: maxim 18 de luni de la data aprobării oficiale a finanțării. 
 
Obiectivul apelului de proiecte: 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. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
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OBIECTIV GENERAL: Atragerea si mentinerea doctoranzilor si post-doctoranzilor in programe de inalta 
calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finantarii si prin promovarea relatiilor de parteneriat dintre 
institutii si mediul de afaceri, a oportunitaților de formare pedagogica  prin sustinerea, dezvoltarea si furnizarea 
de module de cursuri complementare, cu o componenta aplicativa, de formare a competentelor 
transversale/antreprenoriale in sprijinul cercetarii si inovarii, in special in sectoarele economice cu potential 
competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI adresate unui 
numar de 93 de studenti din programe de studii doctorale si a 24 cercetatori post doctorat pe o perioada de 18 de 
luni de la Universitatea Politehnica Timișoara (UPT), Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN)  
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI).  
 
OBIECTIVE SPECIFICE ESTIMATE ALE PROIECTULUI. 

OS1: Cresterea atractivitatii si imbunatatirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat si post-
doctorat in conditii de sustinere financiara adecvata a 93 de doctoranzi si 24 de post-doctoranzi in  domenii 
prioritare ale S.N.C.D.I., inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finantarii si prin promovarea 
relatiilor/incheierea de parteneriate intre institutii si mediul de afaceri. 
OS2:Diversificarea formelor de pregatire a doctoranzilor si cercetatorilor post-doctorat prin imbunatatirea 
accesului la formare profesionala, la resurse nationale si europene de cercetare si invatare. 
OS3: Imbunatatirea programelor doctorale prin includerea unor sesiuni menite sa dezvolte capitalul uman, 
dezvoltarea si furnizarea de cursuri complementare, cu componenta aplicativa si de formare a competentelor 
transversale/antreprenoriale in sprijinul cercetarii si inovarii, in special in sectoarele economice cu potential 
competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI adresate celor 
93 de studenti din programe de studii doctorale si a  celor 24 de cercetatori post-doctorat pe o perioada de 18 de 
luni. 
 
Indicatori de realizare urmariti sunt : 

• 93 studenți doctoranzi participanti; 
• 24 cercetatori postdoctoranzii  participanti; 

 
ACTIVITATILE în care var fi implicat partenerul: 
 
Partenerul  se poate implica în aceste activități în funcție de specificul fiecăruia, astfel: 
  
A1. Managementul proiectului 
A2. Activitate de identificare, recrutare, evaluare, selectie si urmarire a grupului tinta 
A3. Realizarea de focusgrup-uri in vederea consolidarii parteneriatelor dintre universităţi și actorii din domeniul 
cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale şi postdoctorale, cu 
aplicaţii directe în economie 
A4. Activități în rețea pentru programe de cercetare aplicativa, inovare si formare profesională 
A5. Consiliere si orientare în cariera prin workshop-uri pentru doctoranzi si cercetatori postdoctorali 
A 6. Crearea unei retele și a unui parteneriat activ între universități, sectorul public și privat si alti actori relevanți 
în domeniul cercetării în vederea transferului de cunoaștere si a formarii cercetatorilor doctorali si postdoctorali 
cu necesitatile sociale si a pietei muncii 
 
 
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/calificare 
- Criterii de evaluare si selectie 
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CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECȚIE A PARTENERILOR 
 
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 – mai 2019. 
• să fie entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu excepția Persoanelor Fizice 

Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile); 
• să aibă domeniul de activitate in concordanta cu obiectivele specifice ale proiectului (au in obiectul de 

activitate/statut si activitatea/activitatile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri); 
• să nu se afle în nici una din situatiile de excludere prevazute în cadrul Regulilor generale privind partenerii în 

cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin POCU menționate la punctul 4.1.1. din documentul 
Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 – 
mai 2019; 

• să aibă experiență în implementarea a cel putin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă sau să aibă experiență 
de cel putin 12 luni în domeniul activităților proiectului; 

• să nu se afle în conflict de interese cu persoanele din conducerea Universitatii Politehnice Timișoara și cu 
persoanele implicate în procesul de selectie; 

• să indeplineasca conditiile de eligibilitate prevazute in cadrul Regulilor generale privind partenerii în cadrul 
cererilor de finanțare nerambursabilă prin POCU menționate la punctul 4.1.2 din documentul Orientari 
privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 – mai 2019; 

• să iși asume răspunderea pentru sustenabilitatea măsurilor sprijinite în cadrul proiectului ce decurg în mod 
direct din activitățile pe care și le asumă în calitate de partener; 

• să dispună de capacitatea financiară necesară pentru implementarea proiectului. 
 
În selecție vor intra doar candidații declarați eligibili. Verificarea eligibilității candidaților se face conform 
Anexei 3. 
 
CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE: pe baza cărora vor fi selectați partenerii: 
 
Parteneri, cu experiență în activități de formare în domeniul tehnic, formare și consiliere în domeniul tehnic și de 
afaceri 

• Să aibă sediul social în România; 
• Să fie Furnizor de formare profesionala autorizat pentru programul de formare a adulților ”Competente 

Antreprenoriale”/ ”Competente antreprenoriale”, cu min. 25 ore teorie și min. 15 ore practica; 
• Să dețină acreditare pentru ”Informare, consiliere profesionala si medierea muncii pe piata interna” de 

catre Ministerul Muncii; 
• Să aibă experiență experienta pe formare profesionala și derulare de programe de formare profesionala 

”Competente antreprenoriale” (curs autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Minsiterul 
Educatiei și Cercetarii) în ultimii 4 ani pentru min. 5 (cinci) grupe de cursanti. 

• Să aibă experiență experienta in organizarea de cursuri de formare profesionala autorizate pentru 
programul de formare a adulților ”Manager proiect pentru min. 5 (cinci) grupe de cursanti. 

• în pregătirea/derularea/participarea la proiecte cu finanțare nerambursabilă a cel puțin un (1) proiect, care 
să fi avut ca tematică activități ce vizează domeniul tehnic (informare, formare si consiliere); 

• Să aibă experiență în  consilierea a min.  117 de studenți în cadrul proiectelor finanțare nerambursabilă. 
• Să aiba venituri în ultimii 4 ani de minim 494.950 lei; 
• Sa aiba experiență în pregătirea/ derularea / participarea a cel puțin trei (3) proiecte cu finanțare 

nerambursabilă care să fi avut ca tematică activități ce vizează domeniul tehnic  (informare/ 
formare/consiliere); 

• Sa aiba experiență în pregătirea/ derularea / participarea a cel puțin trei (3) proiecte cu finanțare 
nerambursabilă care să fi avut ca tematică activități ce vizează domeniul tehnic 
(informare/formare/consiliere). 

• Sa aiba experiență în pregătirea/ derularea / participarea a cel puțin trei (3) proiecte/ cu finanțare 
nerambursabilă/ contracte, care să fi avut ca tematică activități ce vizează activitati legate de 
workshop-uri/ focusgrup, pentru studenti/profesori. 

• Să furnizeze minim 1 CV de expert pentru activități de formare și consiliere. 
• Să furnizeze minim 1 CV de expert pentru activități de coordonare formare  profesionala/GDPR. 
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Capacitatea financiară – se evaluează valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de 
partener in conformitate cu prevederile din Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020 – mai 2019. 

• Partenerul este obligat să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea cotei de cofinanțare 
ce-i revine conform prevederilor programului POC; 

• Partenerul trebuie să demonstreze că are capacitatea de a gestiona bugete; 
• Partenerul demonstrează capacitate financiară, respectiv dispune de resursele financiare necesare, în 

funcție de tipul organizației. 
• Partenerul va menționa activitațile în care se va implica. 

 
Punctarea candidaților se face potrivit Anexei 4. 
 
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. 
 
DOSARUL DE PARTICIPARE 
 
Dosarul de candidatura trebuie să conțină următoarele documente: 
 

a. Scrisoare de intenție – Anexa 1, în original. 
b. Documente de calificare: 

• Documente constitutive/statutare/certificate de inregistrare fiscală/Certificatul de înregistrare în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor/la Registrul Comerțului etc – copie; 
• Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal (semnată și stampilată de către acesta) că nu se 
încadrează în nici una din situațiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea 
solicitanților– original; 
• 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. 

 
c. Documente de evaluare: 

• Autorizație pentru programul de formare a adulților COMPETENȚE ANTREPRENORIALE; 
• Acreditare pentru ”Informare, consiliere profesionala si medierea muncii pe piata interna” de catre 
Ministerul Muncii-copie; 
• Dovata că este Furnizor de formare profesionala autorizat pentru programul de formare a adulților 
”Competente antreprenoriale”, cu min. 25 ore teorie și min. 15 ore practica-copie autorizare; 
• Dovada experienta pe formare profesionala și a derulat programe de formare profesionala ”Competente 
antreprenoriale” (curs autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Minsiterul Educatiei și 
Cercetarii) în ultimii 4 ani pentru min. 5 (cinci) grupe de cursanti-Procese verbale de examinare-copii; 
• Dovada experienta in organizarea de cursuri de formare profesionala autorizate pentru programul de 
formare a adulților ”Manager proiect” pentru min. 5 (cinci) grupe de cursanti-copii; 
• Dovada consilierii a min. 117 de studenti din domeniul tehnic  în cadrul proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă-copii; 
• Dovada experienței în pregătirea /derularea /participarea la proiecte cu finanțare nerambursabilă, care să 
fi avut ca tematică activități ce vizează domeniul tehnic (formare/informare si consiliere) -copii; 
• Dovada experienţei în calitate de solicitant/partener în proiecte cu finanțare nerambursabilă care să fi 
avut activități pentru doctoranzi si postdoctoranzi– copii; 
• Dovada din care să rezulte ca are experiență în pregătirea/ derularea / participarea în proiecte/ cu 
finanțare nerambursabilă/ contracte, care să fi avut ca tematică activități ce vizează activitati legate de 
workshop-uri/ focusgrup, pentru studenti/profesori. 
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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 autorizata 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. 
 

DOSAR DE PARTICIPARE 
 
Prin mijloace electronice, candidații vor transmite documentele completate si semnate digital de reprezentantul 
legal, cu precizarea în subiectul mesajului "Pentru selecția de partener in cadrul apelului POCU/993/6/13/153437 
- proiect InoHubDoc. 

 
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 16.12.2021 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/993/6/13 153437 – proiect InoHubDoc". 

 
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 16.12.2021, 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 16.12.2021 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. 
 

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

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 23.12.2021. 

 
Comisia de evaluare si selectie, 

 

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