
 

 

Nr. înreg:246/ 13.08.2020 

 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 

INNOTECH STUDENT -CRIT-STUDENT 

 

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România  (www.rove.ro) anunţă organizarea unei 
proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea 
elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman (POCU) 2014-2020. în cadrul Apelului de proiecte „INNOTECH STUDENT”, Axa Prioritară 
6 – Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al 
formării al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe parcursul vieții, 
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor 
de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor 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 instituirea și dezvoltarea unor sisteme de 
învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de 
învățare duală și programe de ucenicie, Obiectivele specifice 6.13: Creșterea numărului absolvenților 
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 identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI 

Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile: 

Candidaturile de parteneriat vor fi analizate și selectate de către o comisie de evaluare numită de 
APPAR în acest sens. 
Rezultatul procedurii de selecție se va materializa într-un Raport, semnat și datat de către toți 
membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele acesteia, asumat de către reprezentantul 
legal al instituției aplicante. 

APPAR va publica pe site-ul oficial al asociatiei (www.rove.ro) anunțul cu 
privire la rezultatul procedurii de selecție, care va conține informații cuprinse în anunțul de intenție și 
informații privind ofertanții / candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul 
obținut de fiecare dintre aceștia. 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si 
Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014-2020 
şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „INNOTECH STUDENT, POCU 2014-2020 publicate pe 
pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro. 

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei 
candidaturi. 



 

 

 

Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare: 

Obiectivele specifice 6.13: Creșterea numărului absolvenților 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 
identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Obiectivul general și scopul proiectului: 

OG – Obiectivul general al proiectului este acela de a încuraja antreprenoriatul și ocuparea pe cont 
propriu a absolvenților de învățământ universitar, prin susținerea înființării de minim 13 de 
întreprinderi în regiunea Nord-Vest, în sectoarele economice cu poțential competitiv identificate 
conform SNC și în domeniile de specializare inteligența conform SNCDI. Astfel crescând și rata de 
participare a studenților la programe de formare de competențe antreprenorială care sa faciliteze 
inserția pe piața muncii a absolvenților. Astfel proiectul vizează parcurgerea unui număr de minim 341 
de studenți la programul de formare antreprenorială, care îi va ajuta în dezvoltarea de competențe 
antreprenorială necesare ca pe termen lung să devină antreprenori de succes. Vor beneficia de sprijin, 
în cadrul cursului, pentru elaborarea planului de afaceri, ceea ce le va ajuta în dezvoltarea și 
materializarea ideii de afaceri. În cazul celor minim 13 de persoane ale căror planuri de afaceri vor fi 
selectate spre finanțare, și care vor beneficia de servicii de mentorat, de sprijin pentru înregistrarea 
afacerii și de un ajutor de minimis între 40.000-100.000 euro pentru implementarea planurilor de 
afaceri, efectul pe termen lung va fi generat la nivelul sustenabilității și șansei de dezvoltare a 
întreprinderii create. Datorita sprijinului obținut în cadrul proiectului întreprinderile înființate vor avea 
toate resursele necesare pentru dezvoltarea unei afaceri de succes, sustenabil pe termen lung. 

Scopul proiectului astfel este de a spori relevanța educației si a sistemelor de formare pe piața forțelor 
de muncă, prin organizarea de programe de formare antreprenoriala cu participare a unui număr de 
minim 341 persoane, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă a absolvenților de 
învățământ superior, prin încurajarea ocupării lor pe cont propriu.  

Principalele activități ce vor fi derutale în cadrul proiectului: 

Activitatea 1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu 
privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite 
în cadrul proiectului 

Activitatea 2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de 
formare antreprenorială 

Activitatea 3. Derularea programului de formare antreprenorială 

Activitatea 4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului 

Activitatea 5. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat /practică 
ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri 

Activitatea 6. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de 
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului 

Activitatea 7.  Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul 
proiectului 



 

 

Activitatea 8.  Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate 

Activitatea 9. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul 
perioadei de sustenabilitate a acestora 

Activitatea 10. Crearea si dezvoltarea comunitatii CRIT STUDENT 

 

Activitățile în care va fi implicat partenerul/partenerii: 

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România caută parteneri, entități de drept privat, pentru 
realizarea următoarelor activități: 

Activitatea 1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu 
privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite 
în cadrul proiectului 

Activitatea 2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de 
formare antreprenorială 

Activitatea 3. Derularea programului de formare antreprenorială 

Activitatea 4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului 

Activitatea 5. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat /practică 
ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri 

Activitatea 6. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de 
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului 

Activitatea 7.  Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul 
proiectului 

Activitatea 8. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate 

Activitatea 9. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul 
perioadei de sustenabilitate a acestora 

Activitatea 10. Crearea si dezvoltarea comunitatii CRIT STUDENT 

 

 

Criterii de eligibilitate: 

- Candidatul face parte din categoriile de beneficiari eligibili menționați în Ghidul Solicitantului 
– Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – 
„INNOTECH STUDENT”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor 
Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro. 

- Candidatul are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul acelor activități ale proiectului în 
care va fi implicat 

- Candidatul a implementat cel putin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă (în calitate de 
beneficiar sau partener) 



 

 

- Candidatul nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor 
generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor 
generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin 
POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 2015 

- Candidatul are capacitate financiară stabilă 

NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii. 

Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare  

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune 
la adresa Oradea, Str. Mihai Eminescu nr.25/A Et.II: 

• Scrisoarea de intenţie (Anexa 1) 
• Fişa partenerului (Anexa 2) 

Notă: Cele două documente se prezintă în original şi trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile 
Fişei partenerului să fie integral completate. 

In Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a 
proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă 
descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate 
esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în 
parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.  

Candidaţii vor prezenta şi documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie 
răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează: 

• Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate 
prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform 
cutemele şi activităţile la care doreşte să fie partener 

• Dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului, după caz, pentru a 
proba că a implementat/implementează, este/a fost implicat în calitate de partener sau 
beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene. 

• Situaţiile financiar -contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte 
veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect. 

Notă: Aceste trei documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu 
originalul de către reprezentantul legal. 

• Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către 
acesta) că respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare 
nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1. (b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii 
Generale; 

• Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin 
care îşi asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare şi umane 
necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării; 

• CV-urile în format Europass și documentele justificative din care să reiasă experiența 
profesională și calificările experților-cheie propuse ca personal implicat in proiect. 



 

 

• Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului 
(ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor 
proiectului). 

Notă: Aceste patru documente se prezintă în original. 

Evaluarea candidaţilor: 

Candidaţii declaraţi admişi vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare 
(Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care 
întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care 
întrunesc mai puţin 65 de puncte. 

Dacă un Candidat alege mai multe domenii de activitate, propunând să participe în implementarea 
mai multor tipuri de activități, se va evalua fiecare domeniu în parte. 

Depunerea documentelor 

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul de candidatură cu documentele 
solicitate organizate în ordinea prezentată mai sus, în plic închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de 
partener POCU – INNOTECH STUDENT – CRIT-STUDENTʺ, la Secretariatul Asociației pentru 
Promovarea Afacerilor în România, Oradea, Str. Mihai Eminescu nr.25/A et.II județul Bihor până în 
data de 01.09.2020, ora 10.00 

Persoană de contact: Gonczi Jozsef 
Telefon: 0744910596 
E-mail: office@rove.ro 

Rezultatul procedurii 

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul asociație (www.rove.ro) printr-un anunţ (în 
termen de 1 zi lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conţine 
informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii participanţi la 
procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi vor fi 
contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului. 

Soluţionarea contestaţiilor 

Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România ca parteneri 
în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot 
depune, în termen de 24 de ore de la publicarea listei pe site-ul asociației, contestaţii care se 
soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 3 ore de la termenul limită pentru depunerea 
contestaţiilor. 

Informaţii suplimentare 

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la tel. 0744910596 sau e-mail: 
office@rove.ro 

Calendarul procedurii de selecţie: 



 

 

Depunere documentaţie: 01.09.2020, ora 10.00 

Anunţ candidaţi admişi: 01.09.2020, ora 14.00 

Depunere contestaţii: 02.09.2020, ora 14.00 

Afişare rezultat final 02.09.2020, ora 17.00 

Anexe: 

Anexa 1 – model Scrisoare de intenţie 

Anexa 2 – model Fisa partener  

Anexa 4 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor 

Anexa 5 – Grila evaluare si selectare a ofertanţilor 

 

Data: 

 

13.08.2020 

 

Nume, prenume, funcție: 

 

Gönczi József - Președinte 

 

 

Semnătura: 

 

………………………….. 
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