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ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL EVALUĂRII CANDIDATURILOR DEPUSE 

IN CADRUL PROCEDURII DE SELECȚIE PARTENERI 

privind selectarea partenerului privat pentru POCU INNOTECH 

propunerea de  proiect cu   titlul „Antreprenoriat Inovativ pentru Tineri - Investiții în viitor  

INVEST”, ID 141070  

 

Nr. 22367/14.09.2020 

 
 

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul 

educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot 

parcursul vieții; 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de 

formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor 

de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, 

adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, 

inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie: 

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 

universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de 

muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 

SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

 
La ședința la care au participat toți membrii comisiei de evaluare, organizată pe 14.09.2020, se constată că, 

în urma publicării anunțului de selecție de partener de pe data de 4.09.2020, a fost depus un dosar de 

candidatură în termenul publicat în anunţ , astfel: 

 
 

1. Federația Forumul Tinerilor din România – prin scrisoarea de intentie transmisă online în 

data de 11.09.2020, înregistrată la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați cu nr. 

22233/14.09.2020 – dosar de candidatură depus online. 

Comisia de evaluare și selecție, constituită prin Decizia Rectorului nr. 2067/04.09.2020 și întrunită în 

data de 14.09.2020, ca urmare a evaluării documentelor depuse de candidat a constatat următoarele: 

 

Candidatul Federația Forumul Tinerilor din România a îndeplinit toate condițiile stabilite prin 

Procedura Selectie Partener Privat și Anunțul de Selecție Partener Privat a prezentat toate 

documentele solicitate și obține un punctaj de 100 puncte fiind declarat admis. 
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