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19.12.2022 

ERATĂ  

la  Anunţul de selecţie parteneri în vederea depunerii și implementării PROIECTULUI 

PNRR, Pilonul IV: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, 

Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic 

superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și 

dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, publicat în data de 

08.12.2022 

 

1) În cadrul anunțului de selecție, la secțiunea 8 punctul II EVALUAREA DOSARELOR DE 

PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE, textul „Evaluarea dosarelor de participare 

declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare anexate. Dosarele vor fi punctate 

de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi „admişi” participanţii care întrunesc un 

punctaj de  cel puțin 70 de puncte. Vor fi declaraţi „respinşi” participanţii care nu întrunesc 

70 de puncte. Va fi declarat câştigător participantul „admis” care întrunește numărul cel mai 

mare de puncte.  

În cazul retragerii câştigătorului se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant 

„admis” pe categoria vizată.”, SE VA CITI  

„Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare 

anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi „admişi” 

participanţii care întrunesc un punctaj de  cel puțin 50 de puncte. Vor fi declaraţi „respinşi” 

participanţii care nu întrunesc 50 de puncte.” 

 

2) În cadrul anunțului de selecție, Grila de evaluare calitativă a partenerului, textul „Punctajul 

minim pentru un operator economic: 70 de puncte.” SE VA CITI 

„Punctajul minim pentru un operator economic: 50 de puncte.” 
 

3) În cadrul anunțului de selecție, Anexa 1- Scrisoare de intenție privind parteneriatul în cadrul 

Consorțiului, textul  

„De asemenea, subsemnata/ul.....................................................................................................,  

în calitate de ………………………............................................................................................. 

al operatorului economic ............................................................................................................. 

declar pe propria răspundere ca pe o perioada de 2 ani dupa finalizarea proiectului vom susține 

financiar un număr de .......................* elevi și/sau studenti prin angajarea unei cheltuieli în 

valoare de 1.000 euro/student/elev în vederea sprijinirii acestora în parcurgerea unei rute duale 

complete.” 

SE VA CITI 

„De asemenea, subsemnata/ul....................................................................................................,  

în calitate de ………………………............................................................................................. 

al operatorului economic ............................................................................................................. 

declar pe propria răspundere ca pe o perioada de ..... ani† dupa finalizarea proiectului vom 

susține financiar un număr de .......................‡ elevi și/sau studenti prin angajarea unei cheltuieli 

în valoare de ...............§ euro/student/elev în vederea sprijinirii acestora în parcurgerea unei rute 

 
* Minim 30 elevi/studenti 
† † Minim 2 ani 
‡ Minim 30 elevi/studenti 
§ Minim 1000 euro/student/elev 
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duale complete.” 

 

4) În cadrul anunțului de selecție, Grila de evaluare calitativă a partenerului, punctul 1, textul 

„Operatorii economici parteneri în Consorțiu trebuie să prezinte dovada desfășurări de activități 

de minimum 3 ani în domeniul vizat de Consorțiu, pentru proiect și dovada rolului de angajator, 

respectiv de a angaja elevi/studenți formați/calificați în domeniul/domeniile său/sale de 

activitate 

 

Se vor analiza documentele statutare şi documentele suport ale operatorului economic. 

 

Experiență între 3 și 5 ani: 15 puncte 

Experiență peste 5 ani: 20 puncte” 

SE VA CITI 

„Operatorii economici parteneri în Consorțiu trebuie să prezinte dovada desfășurări de activități 

de minimum 3 ani în domeniul vizat de Consorțiu, pentru proiect și dovada rolului de angajator, 

respectiv de a angaja elevi/studenți formați/calificați în domeniul/domeniile său/sale de 

activitate. 

 

Se vor analiza documentele statutare şi documentele suport ale operatorului economic. 

 

Experiență peste 3 și sub 5 ani: 15 puncte 

Experiență peste 5 ani: 20 puncte” 

 

 

5) În cadrul anunțului de selecție, Grila de evaluare calitativă a partenerului, secțiunea 

Mențiuni, se va adauga următorul text: 

 

 „4. Operatorii economici care nu doresc să beneficieze de Ajutorul de minimis 

acordat în conformitate cu Ghidul Solicitantului PNRR, Pilonul IV: Politici pentru noua 

generație, Componenta C15: Educație Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete 

pentru învățământul tehnic superior Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții 

regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, respectiv 

Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 6.253/16.11.2022 - SCHEMĂ DE 

AJUTOR DE MINIMIS pentru sprijinirea Programului-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor 

regionale pentru învățământ dual  nu vor completa și nu vor depune în vederea selecției Anexa 

5 Calcul Preț Mediu Formare.  Operatorii economici care se vor afla în situația prezentată 

anterior vor beneficia de punctajul maxim acordat la criteriul 6 din Grila de evaluare 

calitativă a partenerului, respectiv 20 puncte.” 
 

 
  


