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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 

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: 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 

Apelul de proiecte: nr. 11 “Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, 

industrie și servicii” 

Titlul proiectului: ”Consiliere-Practică-Motivare-avantaje pentru angajare!” 

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

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 potential loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Obiectivul general al cererii de finanțare: Facilitarea tranziției de la educație la viața 

activă prin dobândirea de competențe practice și participare la activități inovative pentru 250 

de studenți din cadrul Facultăților de Geografie, Educație Fizică și Sport și Știința și Ingineria 

Mediului. 

Scopul cererii de finanțare: Obținerea finanțării necesare implementării proiectului propus. 

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului: 

1) Identificarea partenerilor și stabilirea convențiilor de practică 

2) Organizarea și derularea stagiilor de practică 

3) Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională 

4) Pilotarea de soluții/instrumente inovative motivaționale și de tip teambuilding 

5) Organizarea competițiilor profesionale (concursuri premii) 

6) Activitate transversală – management de proiect 

7) Activitate transversală suport management – decontare cheltuieli indirecte pe bază de rată 

forfetară 

Activitatea în care va fi implicat partenerul: 4) Pilotarea de soluții/instrumente inovative 

motivaționale și de tip teambuilding 

Activitatea se adresează persoanelor din grupul țintă al proiectului. 
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Bugetul proiectului: max. 500.000 Euro 

Indicatori de rezultat: 

- Cursanți/studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de 

participant 

- Cursanți/studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de 

participant 

- Cursanți/studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității 

de participant 

Profilul partenerului: 

Entitățile interesate  trebuie să respecte regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor 

de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 

POCU 2014 - 2020 (varianta aprilie 2016) şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice „Stagii 

de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”.  

Reguli generale: 

- Partenerul naţional e entitate legal constituită în România, cu personalitate juridică (cu 

excepția  Persoanelor Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu 

sunt eligibile) 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 parteneri;   

- 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;  

o 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 
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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%).  

- Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi 

operaţională.  

- Capacitatea financiară şi operaţională a fiecăruia dintre membrii parteneriatului va fi 

evaluată având în vedere informaţiile furnizate în cererea de finanţare, în raport cu 

resursele puse la dispoziţie sau resursele necesare pentru implementarea proiectului, 

conform cererii de finanţare şi acordului de parteneriat.    

- 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. 

 

Capacitatea operaţională a parteneriatului - ani de experienţa minimă în domeniul 

proiectelor pentru care se solicită finanţare/proiecte similare implementate anterior  

Criteriu de verificare a eligibilității - ani de experienţă 

- Solicitantul a implementat cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă (în calitate de 

beneficiar sau partener) 

ŞI 

- Fiecare partener are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare 

nerambursabilă și/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor 

proiectului 

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, după cum urmează:  

1. Organizații Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an  

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe 

ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar - contabile (balanță, bilanț 

contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.  

2. Societăți Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an  

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma 

veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar - contabile 

(balanţă, bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile 

totale.  

3. Organizații Neguvernamentale cu vechime mai mică de 1 an  

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței 

financiare nerambursabile totale.  

4. Societăți Comerciale cu vechime mai mică de 1 an  

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței 

financiare nerambursabile totale.  

  

Solicitantul şi partenerul proiectului vor fi responsabili de implementarea activităţilor enunţate 

în prima parte a acestui anunț şi, totodată, pentru dezvoltarea şi implementarea 

subactivităţilor aferente acestor activităţi.  

 

Entitățile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție vor pregăti 

următorul set de documente: 
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- 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). 

 

Setul de documente se va transmite prin poștă, la adresa Str. Clinicilor nr. 5-7, Cluj-

Napoca (Facultatea de Geografie), până la data de 28.11.2016, ora 16:00, cu mențiunea 

înscrisă pe plic: “Pentru selecția de parteneri Program Operațional Capital Uman - 

Apelul de proiecte nr. 11, pentru proiectul cu titlul Consiliere-Practică-Motivare-

avantaje pentru angajare!“, în atenția d-lui Conf. dr. Iuliu VESCAN. 

 

Procesul de evaluare și selectare a potențialilor parteneri se va face după 

următoarea grilă de evaluare: 
 

Nr. 

Crt. 
Criterii de selectare a partenerului Punctaj 

1 
Experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare 

nerambursabilă  
10 

2 
Experiență de cel puţin 6 luni în domeniul activităţii propuse pentru 

partener 
10 

3 
Personal cu calificări necesare pentru derularea activității propuse 

pentru partener 
10 

4 

Capacitate de a contribui financiar la realizarea proiectului prin 

asigurarea unei părți din cota de cofinanțare a proiectului (dacă este 

cazul) 

10 

5 

Soluțiile/instrumentele inovative propuse (în cadrul scrisorii de 

intenție) sunt relevante pentru atingerea indicatorilor de rezultat 

asumați  

40 

6 
Capacitate operațională pentru pilotarea de soluții/instrumente 

inovative adaptate profilului persoanelor din grupul țintă 
20 

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, 

Conf. dr. Iuliu VESCAN     Acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop 


