
 
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

 rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

RECTORAT 

 

 

Nr. de înregistrare: 22.046 / 16.11.2016 

 
 

 

ANUNȚ DE INTENȚIE 

 

 

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 Hotararea nr 20479/24.10.2016) 

 
 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță intenția de a selecta 

partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru 

implementarea unui proiect:  

 
Programul de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 

Apelul de proiecte: 11 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie 

şi servicii” 

Titlul proiectului: „SpiC – Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră” 

Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare:  

OS 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 poten țial 

competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

 

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare:  

Creșterea gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților Universitații Babeș-Bolyai din 

Cluj-Napoca prin participarea la stagii de practică orientate pe dobândirea de abilități practice, 

activități de consiliere și orientare profesională axate pe dezvoltarea de competențe și prin 

desfășurarea de activități de inovare socială. 
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Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului: 

1) A1. Managementul implementării proiectului 

2) A2. Elaborarea parteneriatelor între Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca 

prin Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 

Comunicării și Facultatea de Sociologie și partenerii de practică 

3) A3. Organizarea și derularea stagiilor de pregătire practică 

4) A4. Organizarea și desfășurarea activității de consiliere și orientare profesională 

axată pe dezvoltarea de competențe profesionale cu implicarea reprezentanților 

pieței muncii 

5) A5. Organizarea și desfășurarea activităților de inovare socială în cadrul 

proiectului 

6) A6. Organizarea și desfășurarea competițiilor profesionale cu premii/ mobilități în 

UE pentru studenți 

 

Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener: 

1) A2. Elaborarea parteneriatelor între Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca 

prin Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 

Comunicării și Facultatea de Sociologie și partenerii de practică 

Subactivitatea A2.1 Încheierea parteneriatelor pentru desfășurarea stagiilor de pregătire 

practică 

Responsabilități: participare la identificarea și selecția partenerilor de practică cabinetele 

individuale de avocat, cabinetele  de avocați asociate, societatile civile profesionale de avocați 

din Cluj-Napoca 

2) A4. Organizarea și desfășurarea activității de consiliere și orientare profesională 

axată pe dezvoltarea de competențe profesionale cu implicarea reprezentanților 

pieței muncii 

Subactivitatea A4.2 Organizarea și desfășurarea sesiunilor inovatoare de consiliere și orientare 

în carieră axate pe dezvoltarea de competențe profesionale cu implicarea reprezentanților 

pieței muncii 

Responsabilități: participare la organizarea următoarelor acțiuni de orientare în carieră:  

- evenimentul „Zilele Carierei” - conferințe/ dezbateri tematice cu reprezentanți ai pieței 

muncii/ personalități care activează în domenii de interes pentru studenți  

- 3 conferințe/dezbateri tematice privind prezentarea celor mai relevante profesii juridice  



 
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

 rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

RECTORAT 

Responsabilități: susținerea de prelegeri 

- participare la organizarea vizitelor de studiu comune la Penitenciarul Gherla  

aproximativ 50 studenți/vizită (Drept, FSPAC, Sociologie) 

3) A5. Organizarea și desfășurarea activităților de inovare socială în cadrul 

proiectului  

Subactivitatea A5.1 Organizarea și desfășurarea unor acțiuni de inovare socială în comunitate 

Responsabilități: participare la organizarea caravanei de consiliere juridică în mediul rural  

4) A6. Organizarea și desfășurarea competițiilor profesionale cu premii/ mobilități în 

UE pentru studenți 

Subactivitatea A6.1 Organizarea de concursuri pe profesii (concursuri de procese simulate, 

concursuri de producție de reportaje de radio și televiziune pe tema având ca temă 

angajabilitatea)  

Responsabilități: participare la organizarea de concursuri de procese simulate pentru studenții 

Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

 

Bugetul proiectului: 2.200.000,00 lei 

Profilul partenerului 

Persoană juridică de interes public, cu patrimoniu și buget propriu, înregistrată fiscal în 

România, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat cu modificările şi completările ulterioare, care are un 

Departament de pregătire și perfecționare profesională, cu capacitate dovedită de a se implica 

în următoarele activități: 

- identificarea și selecția partenerilor de practică (cabinetele individuale de avocat, cabinetele 

de avocați asociate, societatile civile profesionale de avocați din Cluj-Napoca) în vederea 

organizării și derulării în condiții optime a stagiilor de pregătire practică de către studenții 

Facultății de Drept; 

- organizarea evenimentului „Zilele Carierei” - conferințe/ dezbateri tematice cu reprezentanți 

ai pieței muncii/ personalități care activează în domeniul juridic, prin desemnarea unor 

profesioniști reprezentativi pentru domeniul juridic; 

- organizarea și desfășurarea caravanei de consiliere juridică în mediul rural; 

- participare la organizarea vizitelor de studiu comune la Penitenciarul Gherla  aproximativ 

50 studenți/vizită (Drept, FSPAC, Sociologie); 

- organizarea și derularea de concursuri profesionale pentru studenți – procese simulate.  
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De asemenea, ofertantul va îndeplini următoarele condiții generale și specifice prevăzute  

Experienţa în implementare de proiecte:  

 Proiecte implementate din finanțare nerambursabilă (guvernamentală, europeană, 

privată) derulate în ultimii 3 ani (atât în calitate de partener cât şi în calitate de 

beneficiar) 

Pentru activitatea relevantă: 

 Număr mediu de angajați în ultimii doi ani 

 Experți cu calificări necesare activităţilor de implementare 

 Experţi cu certificări de competenţe necesare activităţilor de implementare 

 

 

Entitățile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție vor 

transmite prin poștă, la următoarea adresă Str. Avram Iancu, nr 11, 400089 până la data de 

06.12.2016, ora 15:00, următorul set de documente, cu mențiunea: “Pentru selecția de 

parteneri Program Operațional Capital Uman - Apelul de proiecte nr. 11 „Stagii de practică elevi 

şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, pentru proiectul cu titlul „SPiC – 

Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră”, în atenția d-nei Teodora RAȚ: 
 

- statutul organizaţiei/actul constitutiv prin  care face dovada că obiectul de activitate 

corespunde cerinţelor din anunţul de selecţie (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu 

originalul);  

- situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani (n, n-1, n-2) (copie, 

semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);  

- CV-urile Europass în limba română ale experţilor propuşi de  participant pentru proiect, în 

condiţiile criteriilor de selecţie (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);  

- documente justificative pentru CV-urile experţilor: diplome, certificate, atestate, adeverinţe 

care să ateste informațiile prezentate în CV (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu 

originalul);  

- declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) privind 

îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale (original);  

- declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi stampilată de către reprezentantul legal) privind 

îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor şi a contribuţiilor de asigurări sociale la 

bugetul consolidat (original);  

- scrisoare de intenţie pentru participarea ca partener în cadrul proiectului (original);  

- lista de proiecte implementate în ultimii 3 ani cu finanţare europeană – (menţionarea titlului 

proiectului, nr. contract şi sursa de finanţare, parteneri în cadrul proiectului, bugetul 

proiectului). 
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Procesul de evaluare și selectare a potențialilor parteneri respectă următoarea    Grilă 

de evaluare: 

Nr. 

Crt. 

Criterii de selectare a partenerului  Punctaj 

1 Experienţa în implementare de proiecte:  

 Proiecte implementate din finanțare nerambursabilă 

(guvernamentală, europeană, privată) derulate în ultimii 

3 ani (atât în calitate de partener cât şi în calitate de 

beneficiar) 

40 p. 

2 Pentru activitatea relevantă: 

 Număr mediu de angajați în ultimii doi ani 

 Experți cu calificări necesare activităţilor de 

implementare 

 Experţi cu certificări de competenţe necesare activităţilor 

de implementare 

60 p. 

TOTAL 100 puncte 

 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un potențial partener pentru a putea fi selectat 

este de 60 puncte. 

 

 

 

Manager proiect       RECTOR, 

Teodora RAȚ       Acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop 

 


