23.07.2018

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
Ghidul Solicitantului Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice - Sprijin pentru doctoranzi și
cercetători post-doctorat, POCU - Axa Prioritară Educație și competențe, Prioritatea de
investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii,
facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare
profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor,
adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate
pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie;
Universitatea din București, în calitate de Lider Proiect anunță rezultatul procedurii de

selectie partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru
implementarea unui proiect finanțat din :
Programul de finanțare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Apelul de proiecte: Apel POCU/380/6/13 - SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI
POST-DOCTORAT
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

Rezultate selectare

obtinut
1.

S.C.INTERGRAPH

COMPUTER

SERVICES 100

ADMIS

S.R.L.
2.

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A 77
ROMÂNIEI

ADMIS

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 1 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunț pe site-ul Universității din Bucuresti. Contestațiile vor fi transmise prin
poștă, la următoarea adresă Registratura Universității din București, B-dul M. Kogălniceanu, nr. 36-46,
Sector 5, 050107, București, cu mențiunea: “Contestație ref. selecția de parteneri Program Operațional
Capital Uman - Apelul de proiecte POCU/380/6/13 - SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI
CERCETĂTORI POST-DOCTORAT, pentru proiectul cu titlul ,, Formarea competentelor de transfer
de cunoastere la doctoranzi
si cercetatori postdoctorali din domeniile DSI (matematica, informatica, fizica, chimie, biologie,
geografie, geologie, știinta mediului) COMPETENT . Contestațiile depuse vor fi soluționate, iar după
analizarea acestora, rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul instituției în termen de maxim 1 zile
lucrătoare de la data depunerii acestora.

Rector,
Prof. dr. Mircea Dumitru

