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ANUNŢ REZULTAT FINAL SELECŢIE PARTENERI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Şcoala Naţionalǎ de Studii Politice şi Administrative a organizat procedura de selecţie parteneri în
vederea elaborǎrii şi depunerii unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 –
2020, Cererea de propuneri Axa prioritară6 - Educație și competențe, 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 Obiective Specific: O.S.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 și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/ GSCS
“SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ŞI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT”, în conformitate cu prevederile:
- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020
- HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- Procedurii de selectare a partenerilor în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional
Capital Uman
- Ghidului Solicitantului: ”Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014-2020”
- OUG nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr.
362/2009 şi ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 aprobate prin HG nr. 218/2012,
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă
Anunţul de selecţie, publicat pe site-ul beneficiarului – www.snspa.ro, la data de 02.07.2018, a
cuprins urmǎtoarele informaţii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sursa de finanţare
Obiectivele apelului de proiecte
Obiectivul general al proiectului
Activitǎţile proiectului
Activitǎţile în care va fi implicat partenerul
Criteriile de eligibilitate cerute potenţialilor parteneri
Criteriile de evaluare şi selecţie în baza cǎrora se va efectua selecţia partenerului
Conţinutul dosarului de candidaturǎ
Descrierea procedurii de evaluare şi selecţie a partenerului
Depunerea dosarului de candidaturǎ

11. Calendarul procedurii de selecţie
12. Informarea cu privire la rezultatul procedurii de selecţie
13. Anexe: Grila de verificare a conformiţaţii administrative, Grila de verificare a eligibilitǎţii,
Grila de evaluare şi selecţie.
În termenul-limită prevăzut în anunţul de selecţie parteneri – 17.07.2018, a fost depusǎ următoarea
candidatură:
-

Camera de Comert şi Industrie a României.

În urma desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie, au fost parcurse urmǎtoarele etape:
VERIFICAREA ADMINISTRATIVĂ
Comisia de evaluare şi selecţie a declarat CONFORM ADMINISTRATIV /ADMIS dosarul de candidatură
depus de Camera de Comert şi Industrie a României, urmând ca în continuare membrii Comisiei sǎ
analizeze în detaliu oferta depusǎ în raport cu Grila de verificare a eligibilitǎţii, din anunţul de selecţie.
VERIFICARE ELIGIBILITĂŢII
Oferta depusă de Camera de Comert şi Industrie a României a fost declarată: ELIGIBILĂ si a fost
ADMISĂ în etapa de evaluare şi selecţie.
EVALUAREA ŞI SELECȚIA
În urma evaluării conform Grilei de evaluare şi selecţie, candidatul Camera de Comert şi Industrie a
României a întrunit un punctaj de 100 de puncta şi a fost declarat ADMIS.
Având în vedere faptul ca nu au fost înregistrate contestaţii, canditatul Camera de Comert şi Industrie
a României a fost declarat ACCEPTAT pentru poziţia de partener, în vederea elaborării şi depunerii
unui proiect în cadrul Apelului POCU/380/6/13/.
Comisia de evaluare şi selecţie a hotarat încheierea Acordului de parteneriat pentru anunţul publicat
în data de 02.07.2018.

Comisia de evaluare şi selecţie:
Prof. Univ. Dr. Cezar Alexandru Bîrzea,
Preşedinte Comisie

Lect. Univ. Dr. Mihail Caradaicǎ,
Membru Comisie
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Membru Comisie

Lect. Univ. Dr. Ana Maria Costea,
Secretar Comisie

