
ANUNȚ REZULTAT SELECŢIE PARTENERI 

ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 (POCU) 

 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timișoara (USAMVBT), județul Timiș, a organizat procedura de selecţie a 

partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și 

depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritara 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 

Obiectivului Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie 

socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, în conformitate cu: 

• O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată de Legea nr. 

362/2009; 

• H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență; 

• O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

• Regulamentul USAMVBT privind selecţia partenerilor în cadrul Programului 

Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU).  

Anunțul de selecție a fost publicat pe site-ul Universităţii de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara - https://www.usab-

tm.ro/utilizatori/universitate/file/cercetare/2018/sept/anunt_selectie_parteneri.pdf în data de 

24.09.2018, precum și în ziarele on line Hunedoara Plus, Timiș Plus precum și Ziarul Văii 

Jiului varianta online dar editată, cuprinzând următoarele informații:  

• Obiectivul specific al apelului de proiecte 

• Obiectivul general al proiectului 

• Scopul cererii  de finanţare 

• Principalele activităţi  ale proiectului 

• Activităţile în care va/vor fi implicat/implicaţi partenerul/partenerii  

• Valoarea proiectului 

• Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor, și grila de evaluare (inclusiv punctajul 

stabilit pentru fiecare criteriu) 

• Condițiile de eligibilitate pentru parteneri conform cu Ghidul Solicitantului - CONDIȚII 

SPECIFICE Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, POCU 2014-2020 
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• Dosarul de participare 

• Evaluarea candidaților 

• Depunerea documentelor 

• Rezultatul procedurii 

• Soluţionarea contestaţiilor 

• Calendarul procedurii de selecție 

 

Anexe: 

Anexa 1- model Scrisoare de intenție 

Anexa 2- model Fișă partener 

Anexa 3 - DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 

Anexa 4 – DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 

Anexa 5 - GRILA DE EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR 

Anexa 7 - GRILA DE EVALUARE ȘI SELECTARE A OFERTANȚILOR 

Anexa 8 - METODOLOGIE PRIVIND SELECȚIA PARTENERILOR 

 

Până la termenul stabilit a fost depus un singur dosar: Asociația TIMAR.  

 

În urma verificării documentațiilor depuse a fost întocmită de către comisia de evaluare 

Anexa 5 – Grila de evaluare etapa de calificare a candidaţilor, conform căreia a fost 

admisă o candidatură: Asociația TIMAR. 

În urma desfășurării Procesului de evaluare, a fost întocmită de către comisia de 

evaluare  Anexa 7 - Grila de evaluare și selecţie a ofertanților, conform căreia punctajul 

obținut de ofertantul calificat Asociația TIMAR este: 95 puncte. 

Ofertantul selectat de către USAMVBT pentru încheierea unui parteneriat în vederea 

elaborării şi depunerii cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 

2014 – 2020 (POCU), axa prioritara 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 

Obiectivului Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie 

socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, conform Raportului procedurii de 

selecţie din data de 09.10.2018, este Asociația TIMAR, care a obţinut punctajul de 95 

puncte, şi îndeplineşte condiţiile solicitate de beneficiar. 
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