
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI septembrie 2019 

 

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice O.U.G. 40/2015  
Regulamentul UE nr.1303/2013, Regulamentul nr.223/2014, HG nr.399/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020: 

 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad” Iaşi, adresa Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490, Iaşi, jud.Iaşi, România, 
anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea Acordului de 
Parteneriat în vederea depunerii cererii de finanţare pentru următorul proiect: 

„EDUCAȚIA PENTRU CARIERA EUROPEANĂ ȘI JOBURILE DE MÂINE″ 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN - Axa prioritară 6 „Educație și 
competențe”, Obiectivul tematic 10-Efectuarea de investiții pe domeniul de educație, 
al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării 
pe tor parcursul vieții.  
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației 
și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă și 
consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, 
inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de 
învățământ și instruirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, 
inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie. 
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului de absolvenți 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 identificare conform SNc și domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI, Ghidul solicitantului condiții specifice- Stagii de 
practică pentru studenți. 

Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectați în 
vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare sunt specificate 
în Ghidurile POCU: AP 6/10iv/6.13 -Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU şi 
Condiţii Specifice-Stagii de practică pentru studenți. Activitățile care vor face obiectul 
proiectului dezvoltat în parteneriat sunt :  

-implementarea activităţilor din proiect, la formarea grupului țintă pe domeniile de 
specializare ale USAMV Iași și interdiciplinare de tip IT, comunicare, management, 
comert marfuri alimentare, antreprenoriat, internship, educație și consiliere în carieră, 
servicii internet banking; 

-furnizarea de expertiză, de resurse umane, de resurse materiale, punerea la 
dispoziție a unor locații pentru desfășurarea activităților și finanțarea acestora, din 
resursele bugetare alocate prin acordul de parteneriat, conform condițiilor de  
eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului POCU AP6/10/10iv/6.13 – Ghidul 
solicitantului condiţii specifice-Stagii de practică pentru studenți.  

-să dețină experiență în domeniile de specializare menționate să aibă 
capacitatea financiară și de organizare operațională adecvată (număr locuri de 
practică); să fie capabil să organizeze evenimente; să poată elabora instrumente de 



lucru pentru consilierea și orientarea în carieră a studenților /masteranzilor, să poată 
dezvolta o software specializat It pentru cariera profesională.   

Partenerii interesați să participe la selecție vor depune o scrisoare oficială de 
intenţie, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri în proiectul POCU . «EDUCAȚIA 
PENTRU CARIERĂ EUROPEANĂ ȘI JOBURILE DE MÂINE» la sediul Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Aleea Mihail 
Sadoveanu, nr.3, 700490, Iaşi, jud. Iaşi sau la adresa de e-mail: rectorat@uaiasi.ro, 
stelaradu2010@yahoo.com până la data de 25.09.2019.  

Criteriile de selecție vor fi legate de: 
- specificitatea activităților din cadrul proiectului în strânsă corelație cu sistemul 

de educație universitar sau în domeniul cercetării și inovării ; 
- capacitate operațională pentru desfășurarea activităților; 
- resurse umane și materiale pentru derularea actilor din proiect; 
- asigurarea unei cote de co-finanțate. 
 Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii 

lor. 
În cazul în care vor exista mai mulţi aplicanţi, pe aceleasi  activitaţi, universitatea 

își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea departajării 
potențialilor parteneri. 
 
Termenul limită pentru depunerea Scrisorii de intenție este de 25 septembrie 
2019. 

 

Cererea de participare 

Nume solicitant ………………………………………………………………….............……… 
cu sediul 
în………………………………………................. localitatea, strada, sectorul/judeţul, 
telefon/fax…………………………………document de infiinţare: 
……………….................... document 
care dovedeşte înfiinţarea cod fiscal nr. ............................, emis de .............................. 
din data        de ...........................................; cont bancar nr. ........................................., 
deschis la Trezoreria/Banca                 ..........................................................,cu sediul în 
……………….….reprezentat de………………………………………………………………... 
…………………………………….. în calitate de ……………………… ……................,…… 

adresa poȘtală…………………………………………. 
telefon…………………………………… 
e-mail……......................................... 
Declarăm următoarele : 
1. Aplicantul nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile 
administrate de către tribunal, nu a început proceduri de aranjamente cu 
creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care 
se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintro 
procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare; 
2. Aplicantul nu a suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita 

profesională de către o instanță judecătorească cu putere de res judicata (ex: 

mailto:rectorat@uaiasi.ro


condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); 

3. Aplicantul nu a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, 

corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în 
detrimentul intereselor financiare ale Comunităților; 
4. Aplicantul nu este declarat a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin 
neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă 
finanţare nerambursabilă din fondurile Comisiei Europene; 
5. Aplicantul are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din 
proiect (conform cerintelor Ghidului conditii generale 2013). 
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate 
corespund realităţii. 
 

      Reprezentant legal,  

      Semnătură  

Stampilă 


