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ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE

•
•

•

În conformitate cu prevederile:
OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020
HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020
Procedurii interne de selectare a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate
prin Programe Operaţionale (aprobată prin Hotărârea nr 20479/24.10.2016)

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță rezultatul procedurii de
selectare partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare
pentru implementarea unui proiect:
Programul de finanțare: Programul Operațional Capital Uman
Axa Prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10.ii.: Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la
învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de
educație, în special pentru grupurile defavorizate
Apelul de proiecte: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10–
BURSĂ STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CRESTEREA PARTICIPARII
STUDENȚILOR DIN CATEGORII VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ
Titlul proiectului: “Azi Student, Mâine Antreprenor!” (ASMA)
Rezultatul procesului de evaluare și selectare a potențialilor parteneri, conform
Grilei de evaluare, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, este:
Nr.
Denumire entitate
Punctaj
Rezultat
crt
obținut
selectare
1

Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj

85 puncte

ADMIS

Concluzii:
Partenerul selectat în vederea depunerii și implementării proiectului cu titlul “Azi
Student, Mâine Antreprenor!” (ASMA) este: Patronatul Tinerilor Întreprinzători
Cluj.
În situația în care, ca urmare a desfășurării procesului de selecție, participanții sunt
nemulțumiți de rezultatul comunicat mai sus, aceștia pot formula contestație, în termen
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de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț pe site-ul Universității BabeșBolyai. Contestațiile vor fi transmise prin poștă, la următoarea adresă Registratura UBB,
str. M. Kogalniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj cu mențiunea: “Contestație ref. selecția
de

parteneri

Program

POCU/379/6/21/Operațiune

Operațional
compozită

Capital
OS.

6.7,

Uman

-

6.9,

6.10

Apelul
–

de

BURSĂ

proiecte
STUDENT

ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CRESTEREA PARTICIPARII STUDENȚILOR DIN
CATEGORII VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ, pentru proiectul cu titlul
“Azi Student, Mâine Antreprenor!” (ASMA), în atenția d-nei Mihaela BUCUR.
Contestațiile depuse vor fi soluționate, iar după analizarea acestora, rezultatele finale vor
fi publicate pe site-ul instituției în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii
acestora.
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