
REZULTATE DE SELECȚIE PARTENERI 

 

în cadrul Cererii de Finanțare pentru proiectul EDUCATIE – TENACITATE – INOVARE -

COMPETENȚE –ANTREPRENORIAT - ETICA” în cadrul Programului Operational 

Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr.6, prioritate de investiții 10.ii,  

O.S.6.7., O.S.6.9. și O.S.6.10. 

 

 

Participant: ASOCIAȚIA DANKE 

Rezultate Selecție Partener: Participantul este declarat neeligibil (Conform 

Anexei nr.3) 

Deoarece conform prevederile cuprinse in Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

2014-2020, Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020, Ghidul solicitantului condiții specific - ”Bursa student antreprenor 

- Măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe 

de studii de licență”  și în anunțul de Selecție a partenerilor, documentația nr. 11726/4.06.2018 

prezentă pe site-ul: www.ee.tuiasi.ro/aunturi, trebuia să facă dovada 

implementării/participarea la implementarea unor proiecte cu finanțare europeană și/ 

sau dovada experienței în domeniul activităților proiectului (minim 6 luni) . 

 

Data 21.06.2018 

 

 

Comisia de evaluare: 

Presedinte - Prof.univ.dr.ing. Marinel Temneanu 

Membru – Prof.univ.dr.ing. Maricel Adam 

Membru – Conf..univ.dr.ing. Marius Andrei Olariu 

Membru - Secretar Ș .L.univ.dr.ing. Oana-Maria Neacșu(Asiminicesei) 

 

 

 

http://www.ee.tuiasi.ro/aunturi


Anexa nr. 3 
 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANTILOR 
 
Participant: ASOCIAȚIA DANKE 
 

Criteriu calificare DA NU NU ESTE CAZUL 

I. Conformitatea documentelor    

Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunt de selecţie 

 
X   

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul www.tuiasi.ro 

 
X   

Documentele date ca model sunt integral și corect completate 

 
X   

II. Capacitatea participantului de a furniza servicii corespunzător activităţilor 

proiectului 

 

   

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare 

implementării proiectului, conform cu activitatea/ activităţile la care doreşte să fie 

partener. 

 

X   

Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect 

 
 X  

Are acreditare/autorizare pentru derularea activitatilor de informare/ orientare/  

consiliere/ mediere, iar acesta este furnizor acreditat. (dupa caz) (1) 

 

X   

Are acreditare/autorizare pentru derularea activitatilor de de formare profesionala 

pentru cursul de Competente Antreprenoriale (ANC) ca si furnizor 

acreditat/autorizat. (dupa caz) (1) 

 

X   

III. Conduita ofertantului    

Nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor 
generale de eligibilitate a solicitanţilor menţionate la punctul 4.1.2. - Regulile 
generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin 
POCU menţionate in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 

 

X   

 
Notă: Ofertantul se consideră calificat numai in cazul în care la toate criteriile de calificare a  
fost bifată rubrica “DA” (excepție (1) daca partenerul optează pentru implicarea in activități 
care nu necesita acreditările menționate). 
  

*Participantul este declarat neeligibil  

Deoarece conform prevederile cuprinse in Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

2014-2020, Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020, Ghidul solicitantului condiții specific - ”Bursa student antreprenor 

- Măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la 

programe de studii de licență”  și în anunțul de Selecție a partenerilor, documentația nr. 

11726/4.06.2018 prezentă pe site-ul: www.ee.tuiasi.ro/aunturi,   trebuia să facă dovada 

implementării/participarea la implementarea unor proiecte cu finanțare europeană și/ 

sau dovada experienței în domeniul activităților proiectului (minim 6 luni) . 

 
Comisia de evaluare: 
 
Presedinte - Prof.univ.dr.ing. Marinel Temneanu 

Membru – Prof.univ.dr.ing. Maricel Adam 

Membru – Conf..univ.dr.ing. Marius Andrei Olariu 

Membru - Secretar Ș .L.univ.dr.ing. Oana-Maria Neacșu(Asiminicesei) 

 

http://www.umfiasi.ro/
http://www.ee.tuiasi.ro/aunturi

