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Rezultate preliminare 
 

 
 Ale procedurii de selecție a partenerilor dintre care un partener, preferabil, de drept 
privat (Partener 1) și a unui partener de tip ONG sau Organizaţie sindicală şi patronate (Partener 
2)  pentru proiectul  cu titlul „RE-START – PROGRAM ANTREPRENORIAL INTEGRAT PENTRU 
DEZVOLTAREA UNEI ECONOMII COMPETITIVE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE”, în cadrul Axei prioritare 
6 - Educație și competențe a Programului Operațional Capital Uman, Prioritatea de investiții 10.iv: 
Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de 
formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a 
competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme 
de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, 
Obiectivul specific 6.13, Apelul „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”. 

În urma parcurgerii tuturor etapelor din cadrul procedurii de selecție a partenerilor 
pentru proiectul  sus-menționat, comisia de evaluare a constatat faptul că pentru candidat 
Partener 1 nu a fost depusă nicio ofertă, iar pentru candidat Partener 2 a fost depusă o singură 
ofertă. 

Astfel, în urma analizării documentelor primite și analizate conform grilei de evaluare  a 
eligilibilității participantului, publicată în data de 31.08.2020, comisia de evaluare publică 
următoarele rezultate preliminare: 
 

„RE-START – PROGRAM ANTREPRENORIAL INTEGRAT PENTRU 
DEZVOLTAREA UNEI ECONOMII COMPETITIVE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE” 
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Nr. 

Crt. 
Candidat Punctaj Rezultat 

1. 
Asociația Studenților din Universitatea 

Politehnica București (Partener 2)   
- RESPINS 

 
Motivul ce stă la baza respingerii documentației de participare a Candidatului Asociația 

Studenților din Universitatea Politehnica București (Partener 2), conform Anunțului de selecție și 
a METODOLOGIEI PRIVIND SELECŢIA PARTENERILOR PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN 
FONDURI EUROPENE AL CĂROR BENEFICIAR ESTE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI, 
este:  documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate. 

Conform calendarului procedurii de selecție, se pot depune contestații până la data de 
18.09.2020 ora 15:00 la Registratura Generală a UPB, cu adresa în București, Splaiul 
Independenței, nr.313,  Clădirea Rectorat, Parter. 

 
 Notă: Având în vedere restricțiile cauzate de pandemia COVID-19 se acceptă transmiterea 
contestațiilor și în format electronic, purtând semnături electronice autorizate, la adresele de 
email: mihaela.toma@upb.ro sau fondurieuropene@upb.ro, în conformitate cu prevederile 
documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020. 
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