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ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE  
 

 

În conformitate cu prevederile: 

• OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor  externe nerambursabile 
aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și 
Mecanismului finanicar norvegian 2014-2021 

• Ordinului nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-
2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 

• Procedurii interne de selectare a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin 
Programe Operaţionale (aprobată prin Hotărârea nr 20479/24.10.2016 și completată 
prin Hotărârea nr. 13204/23.07.2018) 
 

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: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 

Apelul de proiecte: The Norway Grants - Proiecte colaborative de cercetare 

Titlul proiectului: ”Handwritten text recognition of population data with regular tabular 

structure” 

 

Rezultatul procesului de evaluare și selectare a potențialilor parteneri, conform Grilei 

de evaluare, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, este: 

 

Nr. 

crt 

Denumire entitate Punctaj 

obținut 

Rezultat 

selectare 

1 SC Tapptitude Apps SRL 100 ADMIS 
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Concluzii: 

   

Partenerul selectat în vederea depunerii și implementării proiectului cu titlul ” 

Handwritten text recognition of population data with regular tabular structure” este: SC 

Tapptitude Apps SRL 
 

 

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 de 5 

zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț pe site-ul Universității Babeș-Bolyai. 

Contestațiile vor fi transmise prin poștă, la următoarea Centrul de Studiere a Populației, 

strada Avram Iancu nr. 68, et. 3, Cluj-Napoca, România, sau adresa de e-mail 

luminita_dumanescu@yahoo.com cu mențiunea: “Contestație ref. selecția de parteneri Apelul 

de proiecte: The Norway Grants - Proiecte colaborative de cercetare, pentru proiectul cu titlul 

”Handwritten text recognition of population data with regular tabular structure”, în atenția d-

nei Dumănescu Luminița-Vasilica. 

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.  

 

 

 

Director proiect       RECTOR, 

Dumănescu Luminița-Vasilica    Acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop 

 

    


