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RAPORTUL PROCEDURII DE SELECTIE 

avand ca obiect selectia de parteneri, entitati nationale sau transnationale, in vederea 
implementarii proiectului In cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 
2014-2020, Axa prioritara 6: Educa/ie $i competen/e, Obiectivul specific 6.13: Cre$lerea 

numarului absolven/ilor de fnva/amdnt ter/iar universitar $i non universitar care f$i gasesc 

un lac de munca urmare a accesului la activita/i de fnva/are la un poten/ial Zoe de 

munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten/ial competitiv 

identificate conform SNC $i domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, ape! 
POCU/993/6/13. 

In cadrul procedurii de selectie a fost publicat in data de 8546/28.12.201 un anunt de 
informare cu privire la selectia de parteneri, entitati nationale sau transnationale, in vederea 
implementarii proiectului cu titlul provizoriu ,,Accesibilitatea cercetarilor avansate pentru o 
dezvoltare economica sustenabila - ACADEMIKA". 

Informarea a fost realizata prin intermediul site -ului Universitatii Valahia din Targovi~te. 

Termenul de depunere a propunerilor a fost de 11.01.2022, ora 12.00. 

Comisia de evaluare a propunerilor primite a fost numita prin Decizia nr. 45/23.02.2018 
pentru Constituirea comisiei de Evaluare a propunerilor de parteneriat ~i este compusa din: 

- pre~edinte (cu drept de vot)- GABRIELESCU SMARANDA 
- membru - DIACONEASA AURORA AURELIA 
- membru - GOGLEA IONEL 

Comisia de evaluare a procedat in data de 13.01.2022 la deschiderea propunerii primite ca 
urmare a anuntului de selectie. 

In urma anuntului de selectie a fost primita urmatorul dosar cu propunerea de parteneriat: 

1. Institutul National de Cercetare $tiintifica in domeniul Muncii ~i Protectiei Sociale. 

In prima etapa de evaluare a fost verificat daca propunerea indepline~te cerintele minime 
solicitate prin anuntul de selectie (conform anexei 3): 

In conformitate cu cerintele din anuntul de participare nu au fost depuse urmatoarele 
documente: 



- Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal (semnata ~i ~tarnpilata / sau 
semnata electronic) ca respecta Regulile generale privind partenerii lil cadrul cererilor 
de finantare nerarnbursabila prin POCU mnetionate la punctul 4.1.2 din Orientari 

privind accesarea finantarilor in cadrul Prograrnului Operational Capital Uman 2014-

2020. 
Declaratie pe propria raspundere (semnata ~i ~tarnpilata / sau semnata electronic) de 

catre reprezentantul legal sau imputernicit al acestuia prin care i~i asuma sa depuna 

toate diligentele pentru a asigura resursele financiare ~i umane necesare pe toata 

durata de implementare a proiectului ~i sustinerea cofinantarii. 
- Nota justificativa privind valoarea adaugata adusa in proiect de partener (conform 

Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital 

Uman (POCU) 2014-2020. 

De asemenea Certificatul Constatator de la Registrul Comertului este em1s in data de 

28.02.2018 ~i nu este valabil la data participarii la selectie. 

Astfel propunerea nr.1 nu indepline~te criteriile de eligibilitate ~i nu poate fi evaluata in etapa 

a doua de evaluare. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire intr-un exemplar, 

astazi 13.01.2022 

Comisia de Evaluare 

Prq edinte - Gabrielescu Smaranda ~~ 
Membru - Diaconeasa Aurora Aurelia y 
Membru - Goglea Ionel ~ 


