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10.01.2023 

 

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 Eratei nr. 29.131/23.12.2022 la anunțul de selecție, secțiunea 7 DEPUNEREA 

DOCUMENTELOR, textul: 

„Operatorii economici interesați de participarea la selecție vor depune documentele solicitate 

în plic/pachet închis, în două exemplare – un original şi o copie, cu mențiunea „Participarea 

la un proiect finanţat din PNRR-IV-C15-2022 – I6” la registratura UPB, cu adresa în București, 

Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, cod poștal 060042, până la data de 11.01.2023, ora 

16:00.”    

 

SE VA CITI  

 

„Operatorii economici interesați de participarea la selecție vor depune documentele solicitate 

în plic/pachet închis, în două exemplare – un original şi o copie, cu mențiunea „Participarea 

la un proiect finanţat din PNRR-IV-C15-2022 – I6” la registratura UPB, cu adresa în București, 

Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, cod poștal 060042, până la data de 13.01.2023, ora 

16:00.”    

 

2. În cadrul Eratei nr. 29.131/23.12.2022 la anunțul de selecție, secțiunea 12 CALENDARUL 

PROCEDURII DE SELECȚIE, textul: 

 

ACTIVITATEA PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

Publicarea anunțului de selecție 08.12.2022 

Înscrierea dosarelor 09.12.2022 - 11.01.2023, ora 1600 

Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor 12.01.2023 - 16.01.2023 

Depunerea contestațiilor 17.01.2023, ora 1600 

Evaluarea contestațiilor 18.01.2023-19.01.2023 

Afișarea rezultatelor finale 20.01.2023, ora 1600 

 

SE VA CITI  

 

ACTIVITATEA PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

Publicarea anunțului de selecție 08.12.2022 

Înscrierea dosarelor 09.12.2022 - 13.01.2023, ora 1600 

Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor 16.01.2023 - 18.01.2023 

Depunerea contestațiilor 19.01.2023-20.01.2023, ora 1600 

Evaluarea contestațiilor 23.01.2023-25.01.2023 

Afișarea rezultatelor finale 26.01.2023, ora 1600 
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3. La anunțul de selecție parteneri nr. 28.205/08.12.2022, secțiunea 8 SELECȚIA 

PARTENERILOR, respectiv: 

 

I VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII - „În etapa de verificare a eligibilității, dosarul poate 

fi respins dacă: ... c) Participantul nu are sediul în regiunea București-Ilfov sau în județele 

limitrofe„. 

 

Menționăm următoarele: 

 

-  GHIDUL SOLICITANTULUI [REPUBLICAT] Program-pilot pentru dezvoltarea 

consorțiilor regionale pentru învățământ dual, modificat prin ordinul de ministru nr. 

6.458/2022, în care este precizat: Caracterul parteneriatului (regional/multiregional) 

este stabilit prin raportare la adresele sediilor sociale ale entităților constitutive, cu 

excepția operatorilor economici, pentru care va prevala adresa punctelor de lucru 

implicate în consorțiu; 
 

- UPB va adapta datele din anunt în funcție de modificările din Ghid, iar potențialii 

parteneri interesați de anunț, vor consulta în permanență site-ul UPB și site-ul 

Ministerului Educației în toată perioada de depunere a dosarelor de participare pentru a 

fi la curent cu eventualele completări/modificări. 


