
ANUNŢ DE SELECŢIE 
 

PARTENER PENTRU SCRIEREA ȘI, EVENTUAL, IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT POSDRU CU 

TITLUL „Egale pe piața muncii, egale in afaceri” DMI 6.3  

 

CONTEXTUL ANUNŢULUI 

Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, dorește să scrie 

și să depună proiectul „Egale pe piața muncii, egale în afaceri” ca beneficiar în cadrul Axei 

prioritare 6 a POSDRU, DMI 6.3 “șanse egale și respect”, CPP 144. 

TIPUL PROIECTULUI 

Proiectul „Egale pe piața muncii, egale în afaceri” va fi un proiect strategic de minim 12 luni 

desfășurat în Regiunea Sud-Vest Oltenia și în Regiunea Sud-Est, finanșat prin Programul 

Operașional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 6 a POSDRU, DMI 

6.3 “șanse egale și respect”. 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

Dezvoltarea carierei, integrarea pe piața muncii si în afaceri a femeilor din regiunile Sud-Vest Oltenia si 

Sud-Est prin acțiuni țintite pe formarea si dezvoltarea de competențe profesionale si antreprenoriale, 

pe combaterea discriminării si pe creșterea stimei de sine. 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE (la elaborarea proiectului pot fi aduse modificări, de comun acord cu 

partenerii): 

A 1. Conferinșe de lansare a proiectului  

A 2. Acșiuni de informare si publicitate ale proiectului  

A 3. Realizarea si actualizarea website-lui proiectului  

A 4. Realizarea achizișiilor de echipamente si bunuri  

A 5. Selecșia grupului șintă  

A 6. Acșiuni de consiliere si orientare profesionala 

A 7. Desfășurarea activitășilor specifice necesare dezvoltării competenșelor grupului șintă 

A 8. Realizarea managementului proiectului 

 
OBIECTIVUL ANUNŢULUI 

Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, organizează 

selecșia entitășilor cu personalitate juridică ce activează în domeniul consultanșă pentru afaceri și 

management (cod CAEN 7022), înregistrate în România în calitate de partener în vederea scrierii și, 

eventual, implementării proiectului mai sus menșionat.  

Dacă cererea de finanșare a proiectului „Egale pe piața muncii, egale in afaceri” va fi aprobată, se va 

realiza și o selecșie a partenerilor pentru implementarea proiectului. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească cerinţele de mai jos. 

1. ELIGIBILITATE 

Candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile din Ghidul solicitantului 

condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte nr. 144 şi regulile generale de eligibilitate 

menţionate în Ghidul Solicitantului - Condiţii generale. 



2. PROFILUL PARTENERULUI 

Compatibilitate cu rolul parterului necesar în proiecte 

Rolul Partenerului în proiect este definit astfel: 

O firma de consultanţă în afaceri şi management care are in statut si activitatea de formare 

profesionala. 

Partenerul contribuie in proiect cu resurse umane: 2 experti consultanti cu experienta in 

conceperea si implementarea proiectelor cu finanșare europeana, in infiintarea de noi 

intreprinderi, in conceperea planurilor de afaceri 

Criteriile pentru dovedirea expertizei şi experienţei necesare îndeplinirii rolului de Partener se 

găsesc în Grila de evaluare anexată. 

3. DOSARUL DE PARTICIPARE 

Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente: 

a. Statutul organizaţiei/actul constitutiv  

b. Declarașie pe proprie răspundere privind existenșa resurselor administrative 

c. CV-urile în format Europass în limba română ale experţilor cheie propuşi de participant 
pentru proiect  

d. Documente justificative (diplome, certificate, adeverinţe etc.) care să ateste informaţiile 
despre educaţie şi formare profesională prezentate în CV-uri  

e. Declarașie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligașiilor de plată a impozitelor, 
taxelor și contribușiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat și la bugetul local  

f. O descriere a experienţei relevante a participantului în proiecte. 

4. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE 

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face prin acordarea calificativului 

ADMIS/RESPINS. În caz în care sunt declarași admiși mai mulși ofertanși, va fi selectat ca 

partener societatea cu cea mai mare experienșă în scrierea/implementarea proiectelor cu 

finanșare europeană. 

5. ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR 

Anunșarea rezultatelor procesului de evaluare și selecșie a dosarelor individuale de participare 

se face în maxim trei zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, fiind disponibile la 

avizierul Facultășii de Economie și Administrarea Afacerilor. 

6. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de maxim două zile lucrătoare de la data 

comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi afişate la 

avizierul Facultășii de Economie și Administrarea Afacerilor în termen de maxim trei zile 

lucrătoare de la data soluţionării acestora. 
  



Grila de evaluare a participantului 

 
 

 

 

Nume         ______________________________ 
 

Semnatura  ______________________________ 

Data           ______________ 
  

Nr. 

Crt. 

Condiţii Eliminatorii * Da Nu 

1 Organizaţia candidată are resursele administrative necesare (declarașie 
pe proprie răspundere) 

  

2 Organizaţia candidată are ca domeniu de activitate principal Activităţi de 

consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 7022) şi ca 

activitate secundară Alte forme de învăţământ NCA cod CAEN 8559 ’ 

  

3 Organizaţia candidată face dovada (CV-uri, documente justificative) că 

dispune de personalul necesar implementării activităţilor din proiect 

- 1  

 

  

4 Dosarul de participare este complet 
  

 
* orice enunţ bifat cu „NU” atrage excluderea candidatului. 



 

CEREREA DE PARTICIPARE 

Nume solicitant………………………………………………………………………………………………. 

cu sediul în ................................................................................................. [localitatea, strada, sectorul/ 

judeţul, telefon/fax] document de înfiinţare: ............................................... [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 poştală ............................................................. telefon ………………………… 

email……………………………………………..., solicit participarea la selecţia pentru Partener în 

proiectul „Egale pe piata muncii, egale in afaceri” 

 
Anexăm următoarele documente: 

a. Statutul organizaţiei/actul constitutiv  
b. Declarașie pe proprie răspundere privind existenșa resurselor administrative 
c. CV-urile în format Europass în limba română ale experţilor cheie propuşi de participant pentru 

proiect  
d. Documente justificative (diplome, certificate, adeverinţe etc.) care să ateste informaţiile despre 

educaţie şi formare profesională prezentate în CV-uri  
e. Declarașie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligașiilor de plată a impozitelor, 

taxelor și contribușiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat și la bugetul local  

f. O descriere a experienţei relevante a participantului în proiecte.
 

Reprezentant partener: 

Semnătura 

Data 

 


