Anunţ privind criteriile pentru selecţia unui partener privat în vederea
accesări şi derularii unui proiect POSDRU in cadrul Axei Prioritare 1,
DMI 1.5. “Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetării”,
Cerere de propuneri de proiecte strategice nr. 159

În conformitate cu prevederile art. 24 din O.U.G. 64/2009 cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr.
362/2009 şi ale art. 35 din H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Universitatea din Bucureşti
– Facultatea de Biologie, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 91-95, sector
5, Bucureşti, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea
unui Acord de Parteneriat cu un partener privat, în vederea depunerii unei
cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU), AP 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DMI 1.5
„Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, Cererea de
propuneri de proiecte strategice nr. 159.
Scopul proiectului este stimularea şi susţinerea unei cariere în cercetare în
domeniile Ştiinţelor Vieţii, Mediului şi Pământului (Biologie, Ştiinţa Mediului,
Ecologie, Geologie, Geografie). Partenerii din cadrul proiectului îşi propun să
dezvolte şi să susţină dezvoltarea carierei în cercetare prin atragerea tinerilor
absolvenţi, doctoranzi şi doctori în programe doctorale şi postdoctorale în
domeniile Ştiinţelor Vieţii, Mediului şi Pământului (Biologie, Ştiinţa Mediului,
Ecologie, Geologie, Geografie).
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul privat
pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea
cererilor de finanţare pentru viitorul proiect POSDRU sunt specificate în
Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 2013 şi
Condiţii Specifice Domeniului Major de Intervenţie 1.5. – „Programe doctorale
şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.
Condiţii generale de eligibilitate pentru partenerul privat:
•
•

universitate cu personalitate juridică din categoria universităţi private,
de utilitate publică acreditată ARACIS;
universitatea privată trebuie să nu se afle în situaţiile de excludere
prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor
din Ghidul condiţii generale.
1

Condiţii specifice de eligibilitate pentru partenerul privat:
•
•

•

•

universitatea privată trebuie să aibă o Şcoală doctorală de Biologie
acreditată în cadrul IOSUD;
universitatea privată trebuie să aibă experienţă în implementarea de
proiecte finanţate din fonduri europene, în calitate de solicitant sau
partener, în special a proiectelor doctorale şi postdoctorale în domeniul
ştiinţelor vieţii (menţionarea nr. contract şi sursa de finanţare, parteneri
în cadrul proiectului, bugetul proiectului);
universitatea privată trebuie să aibă capacitatea de a participa la
activităţile proiectului: sprijin financiar acordat doctoranzilor şi
postdoctoranzilor selectaţi, sub formă de bursă (minim 5 doctoranzi din
Şcoala doctorală de Biologie din cadrul IOSUD al universităţii proprii şi
6 postdoctoranzi); stagii de mobilitate; participarea la conferinţe;
schimburi de bune practici; organizarea de seminarii şi workshopuri
ştiinţifice; sesiuni de formare în management şi IT; participarea la
dezvoltarea unei reţele parteneriale şi de colaborare virtuală;
participare la activităţi de management şi publicitate ale proiectului.
universitatea privată îşi ia angajamentul de a participa la îndeplinirea
indicatorilor de proiect, corespunzător numărului de doctoranzi şi
postdoctoranzi ai grupului ţintă pe care îl va avea

Partenerul va fi implicat în implementarea proiectului prin furnizare de
expertiză, resurse umane, participare la finanţarea proiectului. Aspectele
legate de implicare vor fi negociate cu entitatea selectată.
Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte, conform Ghidului
de selecţie a partenerilor privaţi pentru derularea proiectelor finanţate din
fonduri structurale al Universităţii din Bucureşti (adresa nr.6381/10.07/2013):
1. statutul organizaţiei/ actul constitutiv/carta universitară prin care face
dovada că obiectul de activitate corespunde cerinţelor din anunţul de selecţie
(copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);
2. situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani (2010,
2011 şi 2012) (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);
3. documente care atestă că participantul are experienţa cerută în anunţul de
selecţie (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);
4. CV-urile Europass în limba română ale experţilor cheie propuşi de
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participant pentru proiect (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu
originalul);
5. documente justificative pentru CV-urile experţilor: diplome, certificate,
atestate, adeverinţe etc. care să ateste informatiile prezentate în CV (copie,
semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);
6. documente suport pentru demonstrarea experienţei relevante şi
recomandări pentru aplicant, din partea beneficiarilor şi/sau partenerilor,
certificate corespunzătoare pentru sistemele de management al calităţii şi de
management al securităţii informaţiei (copie, semnat, ştampilat şi certificat
conform cu originalul);
7. 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.16051/2002 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. 16051/2002 (original);
8. declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal) privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi
taxelor locale (original);
9. declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi 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)
(original);
10. cererea de participare completată şi semnată (original);
11. document - eseu din care să rezulte gradul de înţelegere a contextului,
obiectivelor şi rezultatelor aşteptate (max 5 pagini), semnat şi ştampilat de
aplicant (original);
12. lista de proiecte implementate în ultimii 3 ani cu finanţare europeană –
(menţionarea titlului proiectului, nr. contract şi sursa de finanţare, parteneri în
cadrul proiectului, bugetul proiectului);
Plicul care va conţine documentele de mai sus, va purta menţiunea: “Pentru
selecţia de parteneri POSDRU AXA PRIORITARĂ 1 „Educaţia şi formarea în
sprijinul
creşterii
economice
şi dezvoltării
societăţii
bazate
pe
cunoaştere”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.5 „Programe doctorale
şi post-doctorale în sprijinul cercetării; Cerere de propuneri de proiecte
strategice nr. 159”, organizată la sediul Facutăţii de Biologie a Universităţii
din Bucureşti, Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară, Splaiul
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Independenţei 91-95, sector 5, Bucureşti, până la data de 23.07.2013, ora
12:00. Plicul va fi inregistrat la Registratura Universităţii din Bucureşti.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate de către o
comisie de evaluare numită în acest sens conform Ghidului de selecţie a
partenerilor privaţi pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri structurale
al Universităţii din Bucureşti (adresa nr.6381/10.07/2013). Universitatea din
Bucureşti îşi rezervă dreptul de a solicita orice informaţii sau documente
considerate relevante pe parcursul procesului de analiză şi selecţie iar refuzul
nejustificat de prezentare a acestora în termenul comunicat poate conduce la
excluderea entităţii din procedură.
Pe parcursul analizei şi selecţiei se vor acorda punctaje de la 1 la 100, după
cum urmează:
1.

2.

pentru activitatea relevantă în domeniul implementării de proiecte
doctorale şi postdoctorale finanţate prin POSDRU – de la 1 la 50 de
puncte;
pentru experienţa în implementarea proiectelor finanţate din fonduri
europene, altele decât cele menţionate la punctul 1 – de la 1 la 50 de
puncte.

Entitatea ce va obţine cel mai mare punctaj va fi selectată ca partener.
Rezultatul selecţiei va fi publicat în termen de maxim 3 zile de la evaluare, pe
pagina de internet a universităţii www.media.unibuc.ro, sectiunea stiri,
respectiv a facultăţii, la adresa: http://www.bio.unibuc.ro
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0731 700
430, e-mail: marietacostache@yahoo.com în atenţia dnei Prof. dr.
Marieta Costache
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