ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT POSDRU AXA PRIORITARĂ 1,
DMI 1.2.
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI doreşte depunerea proiectului „Adaptarea programelor de studii
universitare la Cadrul National al Calificarilor pentru domeniul de studiu Ştiinţe ale Comunicării şi
crearea unei reţele virtuale in vederea imbunatatirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a susţine
dezvoltărea economica şi sociala” ca beneficiar în cadrul Axei prioritare 1 a POSDRU, DMI 1.2. Calitate
în învăţământul superior, având:
Obiectivul general: Imbunătăţirea sistemului de învăţământ superior prin dezvoltare, imbunatatire si
adaptare curriculară şi creşterea relevanţei programelor de studii prin actiuni inovatoare destinate
asigurarii calitatii procesului educational si adaptarii lui la exigentele pietei muncii.
Obiectivele specifice:
• OS 1 Dezvoltarea profesionala a studentilor prin creşterea calitatii si relevanţei a min. 3
programe de studii din domeniul de studiu Ştiinţe ale Comunicării
• OS 2 Imbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri relevant pentru domeniul
Ştiinţe ale Comunicării
• OS 3 Extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi prin implementarea si utilizarea
de soluţii/instrumente informatice specifice
În acest scop UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI organizează selecţia unei entități având personalitate
juridică, în vederea depunerii şi, dacă este cazul, implementării proiectului mai sus menţionat.

1. Informaţii generale despre proiect
- Informații financiare: Partenerii selectaţi trebuie să asigure resursele necesare în vederea
implementării activităţilor, având în vedere reglementările privind regimul cheltuielilor şi
rambursărilor în proiectele finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
- Alţi membri ai consorţiului sunt (daca este cazul): nu este cazul
- Activităţi proiect:
A.1. Activități de management al proiectului
A.2. Informarea şi promovarea proiectului
A.3. Activitatea de achizitii publice
A.4. Dezvoltarea, adaptarea, testarea a min. 3 programe de studii (ciclu de licenta si master)
A.5 Perfectionare si instruire cadre didactice pentru adaptare programe studii la Cadrul National al
Calificarilor in Invatamantul Superior
A.6 Activitati de cresterea accesului la invatamantul superior corelate cu piata muncii
A.7. Proiectare, dezvoltare, implementare, asistenta in utilizare si suport pentru sistem informatic
pentru:
• Analiza asteptarilor profesionale ale studentilor si pietei muncii
• Extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenti

•

Managementul calificarilor pentru studenti si piata muncii

2. Aplicantul:
Pentru a fi eligibil, aplicantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:
1. experienţă de derulare a proiectelor finantate prin POSDRU, cu institutii de invatamant superior, atat
aplicantul cat si institutiile putand fi atat beneficiar cat si partener in proiectele respective – min 3
proiecte, cu menţionarea numelui proiectului şi numărului contractului de finantare, (aplicantul va
depune copii dupa contracte, certificate conform cu originalul; pentru demonstrarea experientei se vor
prezenta recomandari din partea beneficiarilor / partenerilor proiectelor);
2. prezentarea cel putin a unui contract similar incheiat sau in curs de implementare cu valoarea minima
de 625.000 lei, fara TVA, care sa fi inclus proiectarea, dezvoltarea, implementarea si mentenanta
aplicatiilor web de tip portal si invatare la distanta; (Aplicantul va depune copii dupa contracte similare si
recomandari, certificate conform cu originalul).
3. nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu
a început proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul
oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintro procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;
4. nu a suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o
instanţă judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai
este posibil);
5. în cazul în care a fost beneficiar/partener pe un proiect finanţat din POSDRU sau beneficiar al unui
proiect finanţat din POSDRU:
- nu se face vinovat de grave greşeli profesionale pe care Autoritatea Contractantă (AM POS DRU) le
poate dovedi prin orice mijloace; - nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii
Contractante (AM POS DRU) prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de
propuneri de proiecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate - nu a încercat să obţină informaţii
confidenţiale sau să influenţeze comitetul de evaluare sau Autoritatea Contractantă (AM POS DRU) în
timpul procesului de selecţie din cadrul cererilor de propuneri de proiecte prezente sau anterioare.
6. şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurările sociale sau nu are datorii fiscale, datorii
la contribuţiile pentru fondul de asigurări pentru şomaj şi pentru fondul asigurărilor de sănătate,
conform prevederilor legale;
7. nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii
criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
8. nu este declarat a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor
provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile Comisiei
Europene;
9. nu este subiect al unui conflict de interese;
10. capacitate economica si financiara: realizarea unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani
(2010,2011,2012) de minim 625.000 lei, avand in vedere valoarea estimata maxima a asistentei
financiare nerambursabile pe care o poate primi partenerul. (Prezentarea bilanturilor pe ultimii 3 ani);
11. are implementate si certificate sisteme de management al calitatii si de management al securitatii
informatiei, fapt atestat prin prezentarea de certificate corespunzatoare (ex. ISO 9001 sau echivalent,
ISO 27001 sau echivalent); nu se accepta aplicanti care au sistemele mentionate mai sus in curs de
certificare.
12. are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect (conform cerintelor
Ghidului conditii generale 2013).

Pentru a face dovada eligibilităţii, aplicantul trebuie să prezinte următoarele documente de calificare:
În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:
a. actul constitutiv prin care face dovada că are ca obiect de activitate IT, certificat unic de inregistrare;
b. situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare 2010, 2011 şi 2012.
În original:
a. 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;
b. declaratie pe proprie raspundere (semnată și stampilată de către reprezentantul legal) privind
îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale
c. declaratie pe proprie raspundere (semnată și stampilată de către reprezentantul legal) privind
îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor şi a contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul
consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice).

3. Specificaţii tehnice pentru aplicant
Responsabilităţi (activităţile în care partenerul va fi implicat):
A1: participă la activităţi de management al proiectului.
A7 Proiectare, dezvoltare, implementare, asistenta in utilizare si suport pentru sistemul informatic
I. Echipa de implementare a proiectului va trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
- expert coordonator: studii superioare de lungă durată, experienţă de cel puţin 2 ani în coordonarea unei
echipe de experţi în domeniul dezvoltării şi implementării de platforme avansate IT; manager de proiect
atestat CNFPA/ANC sau similar;
- experti IT (min 3): studii superioare de lungă durată in domeniul IT si similar, experienţă relevantă
pentru activitatea A7 de cel puţin 2 ani in domeniul IT din care 1 an in pozitie similara (in copie conform
cu originalul diplome privind specializarile, autorizatii/certificate de atestare profesionala; CV pentru
fiecare persoana; alte documente incidente privind atestarea modului de indeplinire a cerintelor
personale de pregatire si experienta profesionala; dovada ocuparii a cel putin unei functii similare in
cadrul unui proiect similar);
- expert coordonator financiar: studii superioare de lunga durata şi experiență de cel puțin 2 ani în
domeniul financiar;
II. Experienţa aplicantului în domeniul IT şi în derularea de proiecte de tip POSDRU – scurta descriere a
experienței aplicantului – max 1 pagina (dovedita prin documente suport ca de ex. contracte, certificate,
recomandari din partea beneficiarilor/partenerilor, etc.)
III. Capacitate economica si financiara: realizarea unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani
(2010,2011,2012) de minim 625.000 lei, avand in vedere valoarea estimata maxima a asistentei
financiare nerambursabile pe care o poate primi partenerul. (Prezentarea bilanturilor pe ultimii 3 ani);
IV. Standarde de management al calitatii si al securitatii informationale: minim ISO 9001 sau echivalent,
ISO 27001 sau echivalent.
V. Gradul de înţelegere a importantei, contextului, obiectivelor şi rezultatelor aşteptate (max 5 pagini):

A) Prezentarea aspectelor considerate de către aplicant ca esenţiale pentru obţinerea rezultatelor
aşteptate şi atingerea obiectivelor proiectului, însoţite de comentarii relevante
B) Se va specifica modalitatea prin care se vor asigura resursele operationale (umane, materiale,
informationale si informatice) pentru a duce la îndeplinire activităţile stabilite prin proiect.
Pentru a dovedi îndeplinirea specificaţiilor tehnice, toţi aplicanţii vor depune următoarele documente:
- CV-urile candidaţilor (format Europass, lb română) pentru echipa de implementare a proiectului,
indicând funcţia/rolul în proiect (respectiv activitatea/activităţile pentru implementarea cărora este
responsabil sau contribuie la realizarea lor), datate şi semnate de către titulari, prezentate în copie
conform cu originalul;
- documente justificative pentru CV-urile experţilor - prezentate în copie conform cu originalul (diplome,
certificate, atestate, adeverinţe etc. care să ateste informaţiile prezentate în CV- copie),
- aplicantul va prezenta documente suport, în copie conform cu originalul, pentru demonstrarea
experienţei relevante si recomandări pentru aplicant, din partea beneficiarilor/partenerilor, pentru
produsele/proiectele IT implementate, similare cu cele solicitate pentru proiectul ce urmeaza a fi depus;
prin produse/proiecte IT similare se inteleg produse/proiecte IT care sa fi inclus proiectarea, dezvoltarea,
implementarea si mentenanta aplicatiilor web de tip portal si invatare la distanta.
- prezentare-eseu din care sa rezulte Gradul de înţelegere a importanţei, contextului, obiectivelor şi
rezultatelor aşteptate.

4. Prezentarea ofertelor
Cererea de participare, completată în conformitate cu formularul 2 şi documentele aferente acesteia vor
fi depuse în plic/pachet închis, în două exemplare – un original şi o copie, la registratura UNIVERSITAŢII
DIN BUCUREŞTI in termen de 5 zile calendaristice de la data publicarii anunţului de participare, pana la
ora 15:00..
5. Selecţia partenerilor
Selecţia partenerilor se va realiza de către o comisie de evaluare desemnată de UNIVERSITATEA DIN
BUCUREŞTI care va proceda după cum urmează:
1. Verificarea eligibilităţii aplicantului.
Comisia de evaluare va verifica documentaţia depusă de aplicanţi urmărindu-se îndeplinirea condiţiilor
de eligibilitate stabilite prin prezenta metodologie. Totodată se va verifica dacă documentaţia a fost
depusă conform cerinţelor (prezentarea ofertelor). Aplicantul va fi respins şi documentaţia nu va fi
evaluată, pentru următoarele motive:
a) documentaţia a fost primită după termenul limită de depunere, specificat în anunţul de participare;
b) documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate;
c) aplicantul a depus documentaţia necesară pentru dovedirea eligibilităţii, dar acesta nu este eligibil,
respectiv nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate;
2. Evaluarea ofertelor
Fiecare membru al comisiei de evaluare va evalua documentaţia depusă de aplicant în baza grilei de
evaluare (formular 1) şi va acorda un punctaj. Punctajul obţinut de fiecare aplicant va rezulta din media
aritmetică a punctajelor obţinute de acesta ca urmare a evaluării documentaţiei privind specificaţiile
tehnice de către membrii comisiei de evaluare. În baza acestor punctaje, se întocmește un clasament, iar
aplicanul cu cel mai mare punctaj va fi declarat câștigător . Procesul de evaluare se va încheia cu un

raport al proceduri încheiat de către membri comisiei de evaluare. În cazul în care doi sau mai mulți
candidați obțin același punctaj total, va fi selectat aplicantul care a obținut punctajul mai mare pentru
gradul de înţelegere a importanţei, contextului, obiectivelor şi rezultatelor aşteptate.
Urmare a evaluării documentaţiei, aplicantul va fi declarat neselectat dacă: - a obţinut un punctaj mai
mic de 70 puncte; - a obţinut un punctaj mai mic decât aplicanţii selectaţi.
3. Rezultatul selecţiei. Comisia de evaluare va informa aplicanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii
de evaluare în termen de 3 zile lucratoare de la aprobarea raportului procedurii.
Notă: Pe perioada procedurii de selecţie, comisia are dreptul să solicite de la aplicanţi clarificări la
documentele depuse, aceştia din urmă fiind obligaţi să răspundă în termen de 2 zile de la data
solicitării acestora. Solicitările de clarificări care se primesc după termenul limită stabilit nu sunt
luate în considerare.

Formular 1

Grila de evaluare a aplicanţilor
Nr.
Crt.
1

2

Criterii de evaluare
Experienţa aplicantului
- în domeniul derulării de proiecte POSDRU
(3 proiecte finalizate sau aflate in implementare -0 puncte
4 proiecte finalizate sau aflate in implementare -10 puncte
5 sau mai multe proiecte finalizate sau aflate in implementare -20 puncte)

Punctaj
maxim
20

Gradul de înţelegere a importanţei, contextului, obiectivelor şi rezultatelor aşteptate

80

A. Prezentarea elementelor esențiale, în viziunea aplicantului, pentru obţinerea
rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor, însoţite de comentarii
relevante.
Prin compararea aplicaţiilor, se vor centraliza aspectele esenţiale însoțite de comentarii
relevante identificate de aplicanți, în vederea obținerii numărului maxim de elemente
esențiale, pentru care se va acorda punctajul maxim, respectiv 40 puncte. Pentru
oricare alte elemente esențiale identificate pentru evaluarea punctajului unei aplicaţii
se va aplica formula :
Punctaj: (număr elemente esențiale prezentate de aplicant /număr maxim de
elemente esențiale rezultate prin compararea aplicaţiilor) x 40

40

NOTĂ: Acele informații considerate de aplicanţi ca fiind aspecte importante pentru
obținerea rezultatelor așteptate, dar care în mod evident nu reprezintă aspecte
esențiale, precum și cele neînsoțite de comentarii relevante, nu vor fi considerate la
aplicarea algoritmului de calcul.
B. Se va specifica modalitatea prin care se vor asigura resursele operationale
pentru a duce la îndeplinire activităţile stabilite prin proiect (in corelare cu
activitatile din proiect):
• Umane – 10 puncte
• Materiale – 10 puncte
• Informationale -10 puncte
• Informatice – 10 puncte
TOTAL

40

100
puncte

Formular 2

Cererea de participare
Nume
solicitant…………………………………………………………………………….............……… cu sediul
în………………………………………................. [localitatea, strada, sectorul/judeţul, telefon/fax]
document de înfiinţare:…………………................................................ [document care dovedeşte
înfiinţarea] cod fiscal nr. ............................, emis de ..................................................din data de
...........................................; cont bancar nr. ........................................., deschis la
Trezoreria/Banca .........................................................., cu sediul în ……………………………………….….
reprezentat de …………………………………….. în calitate de ……………………… ……................, adresa
poștală………………………………………….telefon…………………e-mail……............................................
–
solicit participarea la selecţia pentru partener în proiectul „Dezvoltarea si adaptarea
programelor de studii universitare la Cadrul National al Calificarilor pentru domeniul de studiu
Ştiinţe ale Comunicării şi crearea unei reţele virtuale in vederea imbunatatirii interacţiunii cu
mediul de afaceri pentru a susţine dezvoltărea economica şi sociala”.
Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:
1. Actul constitutiv, certificat unic de inregistrare;
2. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare 2010, 2011, 2012
3. Declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere că nu se încadreaza în situaţiile de excludere
stipulate în Ghidul Solicitantului - conditii generale 2013, la Capitolul 3 „Eligibilitatea solicitanţilor şi a
partenerilor”, pe modelul anexei 3 din Ghidul mentionat;
4. Declaratie pe proprie raspundere (semnată și stampilată de către reprezentantul legal) privind
îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale
5. Declaratie pe proprie raspundere (semnată și stampilată de către reprezentantul legal) privind
îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor şi a contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul
consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice).
6. CV-urile echipei de implementare a proiectului, în format Europass în limba română, datate şi semnate
de către titulari – copie conform cu originalul;
7. Documente justificative pentru CV-urile experţilor - prezentate în copie conform cu originalul
(diplome, certificate, atestate, adeverinţe etc. care să ateste informaţiile prezentate în CV);
8. Documente suport, în copie conform cu originalul, pentru demonstrarea experienţei relevante in
domeniu finantate prin POSDRU si recomandări pentru aplicant, din partea beneficiarilor/partenerilor,
certificate corespunzatoare pentru sistemele de management al calitatii si de management al securitatii
informatiei;
9. Document-eseu din care sa rezulte Gradul de înţelegere a contextului, obiectivelor şi rezultatelor
aşteptate (max 5 pagini), semnat si stampilat de aplicant.
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.

