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ANUNȚ 

Universitatea din Pitești este interesată de identificarea și  selectarea unui partener 

pentru obținerea de finanțare  in cadrul  Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 

nr 6- Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.ii.Imbunătățirea calității și eficienței 

și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent in vederea creșterii participării și a 

nivelului de educație , în special pentru grupurile defavorizate, BURSA STUDENT 

ANTREPRENOR- măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii 

vulnerabile la programe de studii de licență. 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 09 iulie 2018.Dosarul se va 

depune in plic la registratura Universității din Pitești, Str Târgu din Vale , nr 1. Pe plic se va 

menționa ca persoană de contact prof univ dr Mihaela Diaconu, tel 0787821567, email 

diaconu_m2005@yahoo.com. 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele componente: 

1. Fisa de identificare a candidatului  

2. Datele financiare ale candidatului aferente ultimilor 4 ani fiscali incheiați 

3. Copie certificat privind conformitatea  situatiilor financiare pentru anii 

2014,2015, 2016,2017.  

4. Fisa de prezentare a finantarilor anterioare considerate relevante pentru a 

indeplini condiția de capacitate operațională a parteneriatului( condiția poate fi 

indeplinită  prin detalierea a min un proiect relevant  și prin depunerea 

documentului justificativ aferent , ex contract de finanțare) 

5. Declarația privind evitarea dublei finanțări ( Anexa 4 Orientări privind 

accesarea finanțărilor in cadrul POCU 2014-2020) 

6. Declaratia de angajament ( anexa 2 Orientări privind accesarea finanțărilor in 

cadrul POCU 2014-2020, modificat prin Corrigendum nr 2/29.11.2016 

7. Declaratie de eligibilitate ( anexa 3 Orientări privind accesarea finanțărilor in 

cadrul POCU 2014-2020) 

8. Declarație  privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate 

in cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FESI 2014-2020( Anexa  5 

Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul POCU 2014-2020)  

9. Declarație de asumare a responsabilității pentru asigurarea sustenabilității 

măsurilor sprijinite de min 1 an de la finalizarea implementării proiectului 

10. Documente suport pentru dovedirea experienței coordonatorului – CV-ul 

coordonatorului din partea candidatului 

11. Documente probante referitoare la reprezentantul legal al candidatului. 
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Obiectivul general al programului in care se va depune cererea de finanțare este 

creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programele de licență. 

 Obiectivele specifice ale programului sunt: 

- Cresterea participării la învățământul terțiatr universitar și nonuniversitar organizat 

in cadrul instituțiilor de invățământ superior acreditate în special pentru cei care 

provin din grupuri vulnerabile 

- Imbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din invătământul 

superior  organizat in cadrul instituțiilor de invățământ superior acreditate în ceea ce 

privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile  

- Diversificarea ofertelor educaționale in invățământul terțiar universitar și 

nonuniversitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior 

acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile 

identificate prin SNC și SNCDI. 

Principalele activități ce vor fi derulate in cadrul proiectului sunt: 

1. Organizarea si desfășurarea de campanii de informare si recrutarea  grupului ținta.  

2. Perfecționarea profesională a cadrelor didactice prin dezvoltarea competențelor și 

abilităților didactice necesare educației antreprenoriale 

3. Activități integrate de asistență educaționala și sprijin financiar pentru creșterea 

participării la învățământul terțiar 

4. Activități integrate pentru creșterea accesului elevilor din regiunea Sud-Muntenia la 

învățământul superior 

5. Realizarea de studii și analize în vederea identificării cerințelor de competențe și abilități 

existente pe piața muncii din regiunea Sud-Muntenia, respectiv pentru identificarea 

cererii absolvenților de liceu în raport cu oferta educațională existență la nivelul regiunii 

Candidatul la parteneriat va fi implicat in desfășurarea activității- Activități integrate de 

asistență educaționala și sprijin financiar pentru creșterea participării la învățământul terțiar, 

subactivitatea  

Alegerea partenerului este în exclusivitate de competenţa Universității din Pitești, în calitate de 

lider al parteneriatului. 

Criteriile de selecție a partenerului sunt: 

A. Criterii eliminatorii 

a. Documentele au fost depuse in termenul si conditiile stabilite prin calendarul 

privind derularea procedurii de selectia a partenerilor 

b. Existenta Declarației de angajament completată 

c. Existenta Declarației  de eligibilitate completată 



 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 
Str. Târgul din Vale, nr. 1, cod 110040, Pitești – România  

Tel. / Fax: 0348 453 123 / 0348 453 123 

www.upit.ro 

 

d. Existența Declarației privind evitarea dublei finanțări completată 

e. Existența Datelor financiare aferente ultimilor 4 ani fiscali incheiați 

f. Existența CV –ului și a documentelor suport pentru dovedirea experienței 

coordonatorului  

B. Criterii de ierarhizare 

 Număr mediu de angajaţi în ultimii 2 ani: 

 până la 5 persoane                           6 pct 

 între 5 şi 10 de persoane                10 pct 

 mai mult de 10 de persoane           20 pct 

 Proiecte finanţate prin POSDRU și POCU  derulate în ultimii 3 ani (atât în calitate de 

partener cât şi în calitate de beneficiar): 

 până la 3 proiecte                         10 pct 

 între 3 şi 5 proiecte                       20 pct 

 peste 5 proiecte                            40 pct 

 Proiecte finanţate din fonduri europene, altele decât cele menţionate la punctul anterior: 

 până la 2 proiecte                     10 pct 

 între 2 şi 4 proiecte                   20 pct 

 peste 4 roiecte                        40 pct 
 

RECTOR 

conf univ dr ing.Dumitru Chirleșan 


