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Capitolul 1. Dispoziţii generale 
 
Art.1. Cadrul general 
1.1. În conformitate cu dispoziţiile art. (23) şi (24) din OUG 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile articolului 31, alin. (5) şi (6) 
din Ordinul MFP nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Universitatea 
Politehnica din Bucureşti (U.P.B.) organizează selecţia partenerilor privaţi pentru participarea la 
proiecte finanţate din fonduri structurale.  
1.2. Selecţia partenerilor privaţi se va face în conformitate cu prevederile Cartei universitare şi cu 
cele ale prezentei metodologii, aprobată de Senatul U.P.B. 
1.3. În aplicarea metodologiei de selecţie a partenerilor privaţi se vor respecta şi prevederile 
cuprinse în Ghidul Solicitantului (criterii de eligibilitate, criterii de selecţie etc.), aplicabil fiecărui 
proiect în parte.  
 

Capitolul 2. Organizarea şi selecţia partenerilor 
 
Art.2. Etapa pregătitoare 
2.1. Constituirea Comisiilor de evaluare 
Comisiile de evaluare se constituie în baza prezentei metodologii, cu scopul exclusiv de a analiza 
şi evalua dosarele de participare primite din partea potenţialilor parteneri privaţi. Aceste comisii 
au următoarea componenţă:  
- un preşedinte al Comisiei de evaluare; 
- 4 membri nominalizaţi de Birourile reunite ale Senatului şi Consiliului de Administraţie din 
U.P.B.;  
- un secretar, fără drept de vot, nominalizat de asemenea, de Biroul Senatului şi de Biroul 
Consiliului de Administraţie din U.P.B.  
2.2. Preşedintele Comisiei de evaluare este persoana nominalizată de U.P.B. să îndeplinească 
funcţia de manager al proiectului finanţat din fonduri structurale europene şi este iniţiatorul 
proiectului. 
2.3. Componenţa nominală a Comisiilor de evaluare este aprobată prin Decizia Rectorului. 
2.4. Atribuţiile Comisiilor de evaluare:  

a) asigură procesul de evaluare a dosarelor de participare depuse de potenţialii parteneri 
privaţi, cu respectarea normelor legale în vigoare aplicabile domeniului şi cu cele ale prezentei 
metodologii;  

b) analizează conformitatea dosarelor individuale de participare;  
c) evaluează calitativ conţinutul dosarelor individuale de participare;  
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d) comunică participanţilor rezultatele finale ale evaluării dosarelor individuale, în termen 

de trei zile lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor;  
e) întocmeşte procesul verbal al concursului de selecţie a dosarelor individuale de 

participare. 
2.5. Constituirea şi componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor  

2.5.1 În situaţia în care, ca urmare a desfăşurării procesului de selecţie, participanţii nu 
sunt mulţumiţi de rezultatul comunicat de Comisia de evaluare, aceştia pot formula contestaţii, în 
termen de două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare şi 
selecţie.  

2.5.2. Contestaţiile depuse vor fi soluţionate cu celeritate, în termen de două zile 
lucrătoare de la data înregistrării acestora la Serviciul de relaţii publice al U.P.B. 

2.5.3. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din trei membri şi un secretar, 
acesta din urmă fără drept de vot, nominalizaţi prin Decizie a Rectorului, din cadrul personalului 
U.P.B. 
 
Art.3. Desfăşurarea propriu-zisă a procesului de selecţie a dosarelor individuale de 
participare  
3.1. Înscrierea participanţilor/candidaţilor 
3.2. Evaluarea dosarelor individuale de participare.  
3.3. Anunţarea şi publicarea rezultatelor 
3.4. Soluţionarea contestaţiilor 
 

Capitolul 3. Înscrierea participanţilor/candidaţilor 
 
Art.4. Înscrierea participanţilor 
4.1. Anunţul de selecţie va fi difuzat la scară naţională, prin intermediul afişării acestuia pe 
pagina oficială de web a U.P.B., respectiv www.upb.ro. De asemenea, anunţul de selecţie va fi 
disponibil şi la Serviciul de relaţii publice al universităţii. 
4.2. Înscrierea candidaţilor se face prin înregistrarea dosarului individual de participare la 
Registratura U.P.B., de unde va fi preluat de către secretarul Comisiei de evaluare. 
4.3. Perioada de înscriere a dosarelor individuale de participare este de cinci zile calendaristice de 
la data publicării anunţului pe site-ul oficial al U.P.B., www. upb.ro şi la Serviciul de relaţii 
publice. 
4.4. Procedura de selecţie va fi deschisă la nivel naţional, adresându-se tuturor candidaţilor, fără 
discriminare în funcţie de naţionalitate, religie, gen etc. iar competiţia între candidaţi se va 
asigura pe baza rezultatelor obţinute în urma evaluării şi aplicării criteriilor de selecţie. 
4.5. Criteriile de evaluare vor fi anunţate pe site-ul U.P.B. odată cu anunţul de selecţie. 
 
Art.5. Conţinutul dosarului de participare 
5.1. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte: 
În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal: 
a. statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate 
desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie; 
b. situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani, din care să rezulte că 
persoana juridică nu are datorii la bugetul statului. 
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În original: 
 
c. declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în 
Ghidul Solicitantului, în conformitate cu Art.114(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind 
Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în situaţiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 şi art. 96 (2) din 
Regulamentul CE Nr.1605/2002;  
d. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor 
locale;  
e. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice);  
h. declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care 
îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea 
proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;  
g. cererea de participare completată şi semnată; 
h. documente care atestă că participantul are experienţa cerută în anunţul de selecţie. 
i. CV-urile Europass în limba română ale experţilor cheie propuşi de participant pentru proiect; 
j. documente conţinând prezentarea aspectelor considerate de către participant ca fiind esenţiale 
pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi pentru atingerea obiectivelor proiectului. 
Comisia de evaluare poate solicita şi alte documente justificative cerute de Ghidul Solicitantului 
pe programul de finanţare pe care se încadrează proiectul sau legislaţia în vigoare, care dovedesc 
eligibilitatea candidatului pentru a căpăta calitatea de partener. 
5.2. În etapa de verificare a eligibilităţii, dosarul poate fi respins dacă: 
a) documentaţia a fost primită după termenul limită de depunere, specificat în anunţul de selecţie;  
b) documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate;  
c) participantul a depus documentaţia necesară pentru dovedirea eligibilităţii, dar acesta nu este 
eligibil, întrucât nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate specifice, descrise în anunţul de 
selecţie.  
5.3. Prin excepţie de la prevederile pct. 5.2, participanţii pot depune Declaraţii pe proprie 
răspundere, prin care îşi asumă prezentarea documentelor de la pct. 5.1, lit. d şi e în termen de trei 
zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la pct. 4.3, sub sancţiunea descalificării în 
cazul neprezentării documentelor în acest termen.  
 

Cap. 4. Evaluarea dosarelor de participare 
 
Art.6. Evaluarea dosarelor 
6.1. Evaluarea eligibilităţii dosarelor primite. 
a. Se evaluează atât conformitatea conţinutului dosarului individual de participare, cât şi 
conţinutul calitativ al documentelor incluse. 
b. Dosarul individual de participare va fi declarat Admis sau, Respins, după caz.  
6.2. Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile. 
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6.2.1.a) Evaluarea dosarelor se face conform criteriilor de evaluare publicate cu fiecare anunţ de 
selecţie a partenerilor de către Comisia de evaluare. 
b) Pentru fiecare dosar de participare se acordă punctaj de la 1 la 100 conform criteriilor de 
evaluare. Se declară admişi tot participanţii care obţin peste 75 de puncte. 
c) Se stabileşte lista celor admişi, cu respectarea strictă a punctajelor obţinute.  
6.2.2. În caz de egalitate a punctajului, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii: 
1. experienţa şi performanţa în domeniul de activitate al participantului, relevantă pentru 
implementarea proiectului; 
2. gradul de înţelegere a obiectivelor proiectului şi capacitatea de atingere a rezultatelor aşteptate 
ca urmare a implementării proiectului; 
3. calitatea resursei umane care va fi implicată în procesul de implementare a proiectului.   

 
Cap.5. Anunţarea şi publicarea rezultatelor 

 
Art.7. Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de 
participare se face în termen de trei zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, prin 
publicarea acestora pe site-ul U.P.B., fiind disponibile şi la Seviciul de relaţii publice al 
universităţii. 
 

Capitolul 6. Soluţionarea contestaţiilor 
 
Art.8. Soluţionarea contestaţiilor 
8.1. Eventualele contestaţii se pot depune în termen de maxim două zile lucrătoare de la data 
comunicării rezultatelor şi vor fi soluţionate de Comisia de contestaţii, constituită conform 
prevederilor pct. 2.5 din prezenta metodologie.  
8.2. Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul U.P.B. şi prin 
afişarea la Serviciul de relaţii publice în termen de maxim trei zile lucrătoare de la data 
soluţionării acestora. 
 
 
 
 
 


