
ANUNT 
PRIVIND REZULTATELE PROCEDURILOR DE SELECTIA PARTENERILOR PENTRU  

PROPUNERILE DE PROIECTE CU FINANTARE DIN POCU 
- etapa 2 - 

 

In conformitate cu ‘’Orientarile privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-
2020’’ - editia aprilie 2016;  

In baza Procedurii Operationale privind Selectia partenerilor pentru propunerile de proiecte cu finantare din POCU – 
cod: UPT-PO-MB-0-01, Editia 1, Revizia 0; 

Avand in vedere anunturile de selectie parteneri pentru propunerile de proiecte in baza Apelului de proiecte nr.11 ‘’ 
Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii’’, anunturi  publicate pe site-ul 
Universitatii Politehnica Timisoara; 

In baza Raportului elaborat de Comisia de evaluare si selectie; 

Sunt publicate urmatoarele concluzii: 

 

COD 
PROIECT: 

107405 
TITLU 

PROIECT: 
Dezvoltarea de COmpetențe și CErtificări ale Studenților UPT în strânsă 

concordanță cu cerințele mediului industrial și a SIDU - COCES 
 

NR.CRT. CANDIDAT 
PUNCTAJ 
ACORDAT 

CONCLUZII 

1 Sphinx IT SRL Timişoara 93 SELECTAT 

2 Deltatel SRL Timişoara 100 SELECTAT 

3 Dosetimpex SRL Timişoara 97 SELECTAT 

4 Contitech Romania SRL 93 SELECTAT 

5 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  
Polul de Creştere Timişoara 

56 SELECTAT 

 

Având în vedere că din Corrigendumul nr.2 la Orientarile privind accesarea finantarilor in cadrul Programului 

Operational Capital Uman 2014-2020 şi Ordinul nr.2467/29.11.2016 publicat pe pagina de internet a Ministerului 

Fondurilor Europene rezultă că există posibilitatea modificării variantei finale a Ghidului Solicitantului conditii specifice, 

raportat şi la faptul că termenul de depunere pentru Apelul nr.11 s-a prelungit până la 01.02.2017 si pentru a evita riscul  

ca anunţul privind selecţia partenerilor să conţină sau să omită cerinţe care pot conduce la invalidarea procedurii de 

selecţie prin raportare la condiţiile finale de finanţare aplicabile, Universitatea Politehnica Timişoara precizează în mod 

expres următoarele: 

1. În cazul în care va fi modificat Ghidul Solicitantului condiţii specifice, Procedura de selecţie a partenerilor 

poate fi reluată sau anunţul şi cerinţele initiale pot fi modifcate cu respectarea prevederilor legale referitoare 

la termene şi condiţii; 

2. Ofertele partenerilor selectaţi sunt acceptate sub condiţia ca în cazul unor modifcări la Ghidul Solicitantului 

condiţii specifice, condiţiile şi termenele de evaluare pot fi modificate. 


