CERERE DE OFERTĂ
PRIVIND ÎNCHEIEREA PARTENERIATULUI PENTRU DEPUNEREA UNEI
PROPUNERI DE PROIECT

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul în
Bulevardul. Marasti nr 59, sector 1, Bucuresti, România, anunţă organizarea unei selecţii a
partenerilor agenți economici în vederea depunerii Propunerii de Proiect intitulată “Bacteriocins
rich natural preservatives for low residual nitrite meat products - to reduce the risk of disease and
promote optimal health” în cadrul apelului organizat de UEFISCDI EEA-RO-NO-2018 din cadrul
EEA Research Programme 2014-2021

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească un partener agent economic
pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii
de finanţare sunt precizate în Criteriile de selecţie pentru participarea ca partener
agent economic în cadrul parteneriatului Anexa 1.
II.
Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente:
1. Scrisoare de intenție (Anexa 2)
2. Fișa partenerului (Anexa 3)
3. Declarație de angajament (Anexa 4)
4. Declarație de eligibilitate (Anexa 5)
5. Certificat de înregistrare / certificat constatator / alt document de înființare, care să ateste
că partenerul are în obiectul de activitate activitatea/activitățile pentru care optează în
Scrisoarea de intenție – copie certificată conform cu originalul.
6. Alte documente relevante, care să ateste capacitatea organizaţiei de a asigura
implementarea proiectului, pentru care va fi selectată.
III. Documentele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
 să fie completate corespunzător toate rubricile
 să fie semnate de reprezentantul legal sau împuternicit
 scrisoarea de intenție să aibă număr de înregistrare.
Instituţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul de participare la selecție,
cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri agenți economici din cadrul proiectului „ Bacteriocins
I.

rich natural preservatives for low residual nitrite meat products - to reduce the risk of disease and
promote optimal health” la sediul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din

București : Bulevardul Mărăști, nr 59, sector 1, Bucuresti, România, sau la adresa de e-mail:
cami_papuc@yahoo.com până la data de 20 septembrie 2018, ora 16:00.

GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ
Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost
bifată rubrica DA.
CRITERIU DE EVALUARE

DA

NU

1. Conformitatea documentelor
Au fost depuse toate documentele menționate la punctul II
Documentele depuse respectă cerințele calitative
menționate la punctul III
2. Capacitatea partenerului de a desfășura
activitățile propuse
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura
celor care sunt necesare implementării proiectului și pe
care le propune în Scrisoarea de intenție
Are experiență în elaborarea/implementarea a cel puțin 1
proiect/temă de cercetare de cu finanțare internă sau
externă, din fonduri publice sau private.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi aprobate în ordinea primirii lor.
Lista finală a partenerilor agenți economici selectați pentru depunerea propunerii de proiect
mai sus menționată va fi publicată pe site-ul Universității de Stiinte Agronomice si Medicină
Veterinară din Bucuresti : www.usamv.ro. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct.
Director de proiect,
Prof. Univ. Dr. Camelia Papuc

Anexa 1

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU PARTICIPAREA CA PARTENER AGENT
ECONOMIC ÎN CADRUL PROIECTULUI “Bacteriocins rich natural preservatives
for low residual nitrite meat products - to reduce the risk of disease and promote optimal
health” (BACTELONIT)

Criterii generale:
Organizatie cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate,
întreprinderi individuale sau echivalent). Organizatia NU se va afla în vreo situaţie de excludere
prevăzută în Regulamentul general privind eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul solicitantului.
Criterii Specifice:
1. Experienţa în elaborarea/implementarea proiectelor/temelor de cercetare științifică, având drept
perteneri sau coordonator instituții de invatamant superior sau de cercetare – minim 1 proiect.
Aplicantul va menţiona codul de identificare/numărul contractului de finanţare, titlul proiectului
precum şi instituţiile implicate în parteneriat pentru implementarea proiectului. Se vor depune
copii/documente doveditoare privind depunerea/acceptarea la finanţare/contractarea, care să ateste
veridicitatea informațiilor din listă.
2. Existenţa resurselor care vor fi puse la dispoziţie pentru atingerea obiectivelor proiectului:
resurse umane, resurse materiale, resurse informatice, resurse informaţionale.
Conţinutul dosarului de participare la selecţie:
Scrisoare de intenție (Anexa 2)
Fișa partenerului (Anexa 3)
Declarație de angajament (Anexa 4)
Declarație de eligibilitate (Anexa 5)
Certificat de înregistrare / certificat constatator / alt document de înființare, care să ateste
că partenerul are în obiectul de activitate activitatea/activitățile pentru care optează în
Scrisoarea de intenție – copie certificată conform cu originalul.
6. Alte documente relevante, care să ateste capacitatea organizaţiei de a asigura
implementarea proiectului, pentru care va fi selectată.
1.
2.
3.
4.
5.

Modul de evaluare a aplicantului conform criteriilor de selecţie
Evaluarea aplicantului se va face pe baza criteriilor de selecţie generale şi specifice.
1. Aplicaţii care nu vor îndeplini criteriile generale, vor fi eliminaţi din competiţie.
2. Aplicaţii care au îndeplinit criteriile generale de selecţie vor fi punctaţi pentru îndeplinirea
criteriilor specifice, în conformitate cu Grila pentru selecţia aplicantului.
3. Aplicantii care vor acumula cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare, vor fi selectaţi
ca parteneri.
Grila pentru selecţia aplicantului
Nr.Crt.

1.

2.

Criteriul de selecţie
Experienţa
în
elaborarea/implementarea
proiectelor/temelor de cercetare științifică, având
ca perteneri sau coordonator institutii de
invatamant superior sau cercetare – minim 1
proiect.
- 2 proiecte - 20 puncte
- 3 proiecte - 30 puncte
- 4 proiecte - 40 puncte
- 5 proiecte - 50 puncte
Existenţa resurselor care vor fi puse la
dispoziţie pentru atingerea obiectivelor
proiectului:
- Resurse umane -15 puncte
- Resurse materiale – 15 puncte
- Resurse informaţionale – 10 puncte
- Resurse informatice – 10 puncte
TOTAL

Punctaj
50

50

100

Anexa 2
SCRISOARE DE INTENŢIE
pentru participarea ca partener agent economic în cadrul propunerii de proiect intitulată
“Bacteriocins rich natural preservatives for low residual nitrite meat products - to reduce
the risk of disease and promote optimal health” (BACTELONIT), care urmează să fi
depusă de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Ca urmare a anunţului publicat de instituţia dumneavoastră, referitor la participarea, în
vederea depunerii Propunerii de Proiect/Cererii de finanţare intitulată “ Bacteriocins rich natural
preservatives for low residual nitrite meat products - to reduce the risk of disease and
promote optimal health”, pentru

apelul EEA-RO-NO-2018 organizat de UEFISCDI, ne

exprimăm, pe această cale, intenţia de a participa la depunerea proiectului mai sus menționtat, în
calitate de partener agent economic.
..................................................................... (denumirea organizaţiei) se încadrează în
categoriile de parteneri eligibili:......., în confomitate cu prevederile Ghidului Solicitantului.
Organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul proiectului şi dispune de resursele
necesare pentru implementarea activităţilor proiectului.
Organizaţia noastră îndeplineşte condiţiile generale şi specifice menţionate în anunţ,
referitoare la criteriile de participare ca partener agent economic în cadrul proiectului.
Anexăm la prezenta scrisoare de intenţie, documente care să ateste că organizaţia noastră
poate deveni partener, în cadrul proiectului, aşa cum au fost solicitate în anunţul publicat.
Data,

Reprezentant legal,
Nume si prenume,
.............................................
(Semnătura şi ştampila)

Anexa 3
FISA PARTENERULUI
Denumire organizatie
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare în registrul
comerţului
Nr. de la Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor
Anul înfiinţării
Cifra de afaceri
Date de contact
(adresa, tel., fax, e-mail)
Persoana de contact
(nume, pozitia in organizatie)
Tema de proiect pentru care aplica
Descriere
a
activitatii
organizatiei, relevanta pentru acest
proiect
Activitatea/activitatile din cadrul
proiectului in care doriti sa va
implicati
Resurse umane
Pentru fiecare proiect relevant, mentionati:
Titlul proiectului
ID-ul proiectului (acordat de
institutia finantatoare)
Calitatea avuta in cadrul proiectului
(solicitant sau partener)

Obiectivul proiectului
Stadiul implementarii proiectului
Rezultatele partiale sau finale ale
proiectului
Valoarea totala a proiectului
Sursa de finantare (bugetul de stat,
local,
surse
externe
nerambursabile, surse externe
rambursabile)
Numele institutiei finantatoare
Valoarea proiectului

Anexa 4

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata _______________, identificat(ă) cu CI/BIseria
__________nr. ________________ , eliberat(ă) de ________________ la data de
_________________, CNP _________________________, cu domiciliul în localitatea
___________________ în calitate de reprezentant legal al ______________________, potențial
partener pentru proiectul cu titlul ___________________________, declar pe propria răspundere
că dețin resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului şi mă angajez:
 să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului;
 să asigur, după caz, resursele: financiare, umane, materiale, informatice, informaţionale
pentru etingerea obiectivelor proiectului și implementării optime a proiectului.
 să particip la implementarea proiectului, în conformitate cu planul proiectului și natura
activităţilor sale, în conformitate cu clauzele Acordului de Parteneriat care va fi întocmit și
semnat.
 să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect, împreună cu
partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect.

Data: _____________
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________
Nume şi Prenume __________________
Semnătura
Ştampila

Anexa 5
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Subsemnatul/a
.........................,
având
funcţia
de
..........................
al
.......................................... cu sediul în ...................................., în calitate de reprezentant legal al
aplicantului, eclar pe propria răspundere, sub sanţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
nu ne aflăm în nici una dintre următoarele situaţii:
a) sunt declarat, conform legii în stare de incapacitate de plată;
b) plăţile/conturile îmi sunt blocate conform unei hotărâri judecătoreşti;
c) mă fac vinovat de declaraţii inexacte, cu rea-credinţă, cu privire la informaţiile solicitate de
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în vederea selectării
partenerilor agenți economici în proiect;
d) am încălcat în mod grav, cu rea-credinţă, prevederile unui alt contract de finanţare încheiat
anterior cu o autoritate contractantă.
Subsemnatul/a ................................ declar că informaţiile furnizate sunt complete şi
corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară
din București are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră
precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele ____________________
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse
în aceasta sunt corecte.
Data: _____________
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________
Nume şi Prenume __________________
Semnătura
Ştampila

