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ANUNȚ DE INTENȚIE





În conformitate cu prevederile:
OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
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, cu modificările și completările ulterioare
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 din
mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui
proiect, după cum urmează:
Programul de finanțare: Programul Operațional Capital Uman
Axa Prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10.ii.: Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la
învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de
educație, în special pentru grupurile defavorizate
Apelul de proiecte: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10,
Titlul proiectului: “Azi Student, Mâine Antreprenor!” (ASMA)
Obiectivele specifice al programului în care se va depune cererea de finanțare:
O.S.6.7.-Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare
organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care
provin din grupuri vulnerabile;
O.S.6.9.-Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământ ul
terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior
acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învățare
moderne şi flexibile;
O.S.6.10.-Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate
corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC
şi SNCDI.
Obiectivul general al proiectului:
 Creșterea competențelor antreprenoriale a studenților defavorizați. Îmbunătățirea
calității, eficienței și accesului la învățământul terțiar, în vederea creșterii
participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate corelat
cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din UBB.
Scopul proiectului:
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Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar organizat în cadrul
instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în special pentru cei care provin din
grupuri vulnerabile;
Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul
terțiar universitar în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele
de învăţare moderne şi flexibile (inclusiv în domeniul antreprenorial);
Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar corelat cu
nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi
SNCDI prin includerea cunoștințelor antreprenoriale.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
A1. Recrutare si selecție grup țintă
A2. Derulare activități cu elevi (Măsură secundară elevi)
A3. Derulare Program postuniversitar de perfecționare profesională specializată
A4. Dezvoltarea și furnizarea unui Program antreprenorial cu componentă aplicativă
A5 Dezvoltarea de oferte educaționale
A6. Activitate transversală aferentă managementului de proiect
A7. Activitate transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată
forfetară

Activitatea în care va fi implicat partenerul
A2. Derulare activități cu elevi (Măsură secundară elevi)
A3. Derulare Program
profesională specializată

postuniversitar

de

perfecționare

A4. Dezvoltarea și Furnizarea unui Program antreprenorial cu
componentă aplicativă
A5 Dezvoltarea de oferte educaționale
A6. Activitate transversală aferentă managementului de proiect
A7. Activitate transversală aferentă decontării cheltuielilor
indirecte pe bază de rată forfetară

Bugetul total al proiectului: max. 7.909.250 lei
Bugetul ce revine partenerului: max. 750.000 lei
Indicatori de realizare (minimum):
4S100 – 500 persoane (100 elevi + 400 studenți)
4S105 – 3 oferte educaționale dezvoltate

Obligatoriu
Opțional
Opțional
Obligatoriu
- validarea conținut
educațional cu mediul
de afaceri (parțial)
Obligatoriu
Activități de tutoriat și
accelerare de idei de
afaceri
Opțional
- validarea conținut
educațional
Obligatoriu
Conform ghid
Obligatoriu
Conform ghid
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4S106 – 75 cadre didactice din învățământul terțiar universitar ce beneficiază de programe
de formare
Indicatori de rezultat imediat (minimum):
4S95 – 240 studenți certificați ca urmare a sprijinului acordat
4S99 – 3 oferte educaționale validate/autorizate/implementate
4S98 – 68 cadre didactice din învățământul terțiar universitar certificate ca urmare a
sprijinului acordat
Notă: Activitățile proiectului, indicatorii și obiectivele se vor modifica pe parcursul scrierii prin
negociere cu partenerul declarat câștigător.

Profilul partenerului:
Entitățile interesate trebuie să respecte regulile generale privind eligibilitatea partenerilor
și capacitatea financiară și operațională a parteneriatului în cadrul cererilor de finanţare
nerambursabilă prin POCU menţionate în Ghidul Condiții Generale – Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (cu
modificările și completările ulterioare) şi în GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIŢII
SPECIFICE BURSA STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CRESTEREA
PARTICIPARII STUDENȚILOR DIN CATEGORII VULNERABILE
LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ.
Reguli generale:
- Partenerul naţional e entitate legal constituită în România, cu personalitate juridică
(nu sunt eligibile Persoanele Fizice Autorizate, întreprinderile individuale,
întreprinderile familiale și alte entități similare care nu au personalitate juridică) ce
desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi are în obiectul de
activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care are rol
de partener;
- Partenerul nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul
Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menționate în ghid. Acestuia
nu i se poate acorda finanțarea nerambursabilă solicitată dacă:
o este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă;
o a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale
îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce
are forţă de res judicata;
o se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau
de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat
activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face
obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare
în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de
reglementările naţionale;
o reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură
conducerea au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in
instanță, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
o se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la
bugetele publice, într-una din situaţia în care obligațiile de plată nete
depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul
certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare
Fiscală;
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reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură
conducerea au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata
pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice
alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
o solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile
de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea se află în
situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in
legislația națională și comunitară în vigoare;
o se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de
AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.
Partenerul trebuie să fie implicat în cel puţin o activitate relevantă. Prin
activitate relevantă se înţelege acea activitate care contribuie în mod direct la
atingerea indicatorilor. Partenerul trebuie să fie implicat în cel puțin unul
din tipurile de activități adresate direct grupului țintă.
Partenerul e obligat să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea
unei părți din cota de cofinanțare a proiectului (persoane juridice de drept privat
fără scop patrimonial: 0%, persoane juridice de drept privat cu scop
patrimonial: 5%).
o

-

-

Capacitatea financiară și operațională a parteneriatului
Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară.
Capacitatea financiară a fiecăruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluată având în
vedere informaţiile furnizate în cererea de finanţare (”cifra de afaceri/venituri totale”).
În situaţia în care datele declarate în cererea de finanţare nu corespund cu informaţiile din
documentele justificative prezentate la semnarea contractului, decizia de finanţare poate
fi revocată, iar AM/OI POCU responsabil poate decide excluderea solicitantului de la
participarea la depunerea de finanţare pentru o perioadă de maxim 2 ani.
A.Capacitatea financiară a parteneriatului se definește ca valoare maximă a
asistenței financiare nerambursabile pe care poate să o obțină fiecare membru
al parteneriatului în funcție de tipul organizației pe care o reprezintă.
Capacitatea financiară a parteneriatului se stabilește ca valoare maximă a finanțării
nerambursabile care poate fi accesată de fiecare organizație din cadrul parteneriatului în
funcție de tipul organizației.
1. Solicitantul/partenerul cu o vechime mai mare de 1 an
Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim cifra de afaceri/suma
veniturilor totale pe ultimul an SAU, după caz, suma cifrelor de afaceri/suma
veniturilor totale pentru ultimii ani (maxim 4 ani: n-1, n-2, n-3, n-4) conform
bilanțului contabil depus SAU maxim 40% din valoarea asistenței financiare
nerambursabile totale.(Solicitantul va lua în considerare varianta cea mai avantajoasă).
2. Solicitantul/partenerul cu vechime mai mică de 1 an
Solicitantul cu vechime mai mică de 1 an nu poate fi solicitant unic.
Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea
asistenței financiare nerambursabile totale.
B.Capacitatea financiară și operațională se verifică pe întreg parteneriatul
constituit pentru implementarea proiectului, sub următoarele aspecte:
- valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile pentru un proiect este
suma valorii asistenței financiare nerambursabile pe care poate să o obțină
fiecare membru al parteneriatului, conform punctului A de mai sus;
- în situația în care cel puțin un membru al parteneriatului nu îndeplinește condiția
de capacitate financiară definită la punctul A de mai sus, parteneriatul este
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considerat lipsit de capacitate financiară.
Solicitantul şi partenerul proiectului vor fi responsabili de implementarea activităţilor
enunţate în prima parte a acestui anunț şi, totodată, de implementarea subactivităţilor
aferente acestor activităţi.
Entitățile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție vor pregăti
următorul set de documente:
- 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);
- bilanțurile contabile depuse în ultimii 4 ani (n-1, n-2, n-3, n-4) (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, etc. 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 proiectelor cu finanţare europeană implementate în ultimii 3 ani– (menţionarea
titlului proiectului, numărului de contract, sursei de finanţare, calitatea în cadrul proiectului
(solicitant/partener), bugetul alocat în cadrul proiectului).
Setul de documente se va transmite prin poștă, la adresa Cluj-Napoca, Str. Mihail
Kogălniceanu, nr.4, camera 3, până la data de 06.07.2018, ora 16:00, cu mențiunea
înscrisă pe plic: “Pentru selecția de parteneri din cadrul Apelului
POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, pentru proiectul cu
titlul “Azi Student, Mâine Antreprenor!” (ASMA) “, în atenția d-nei Mihaela BUCUR.
Procesul de evaluare și selectare a potențialilor parteneri se va face după
următoarea grilă de evaluare:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

5.

Criterii de selectare a partenerului
Dovedirea capacității de a dezvolta planuri de afaceri cu
studenții UBB
Experienţă în accelerarea de start-up-uri
Sume atrase pentru accelerarea de start-up-uri
Experiență de cel puţin 6 luni în domeniul activităţii propuse
pentru partener
Personal cu calificări necesare pentru derularea activității
propuse pentru partener
(minim 1 persoană cu MBA obținut la o universitate din
străinătate - cetățean străin)

Punctaj
10
10
10
10

10
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6.
7.

Soluțiile/instrumentele inovative propuse (în cadrul scrisorii de
intenție) sunt relevante pentru atingerea indicatorilor de
rezultat asumați
Capacitate operațională pentru pilotarea de soluții/instrumente
inovative adaptate profilului persoanelor din grupul țintă
TOTAL

40
10
100 puncte

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un potențial partener pentru a putea
fi selectat este de 70 puncte.

Manager proiect
Mihaela BUCUR

RECTOR
Acad.prof.dr. Ioan-Aurel Pop

