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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 
• 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 OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Apelul de proiecte: Apel POCU/380/6/13 - SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI 

POST-DOCTORAT 

Titlul provizoriu al proiectului: „Cercetare doctorală si postdoctorală de calitate, inovativă 

și relevantă pentru piata muncii”1 pentru proiectul cu ID MySMIS: 124146 

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

conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare: Obiectiv general: Cresterea angajabilitatii 

doctoranzilor si postdoctoranzilor prin organizarea și derularea unor programe antreprenoriale 

personalizate, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională si formarea de 

competente transversale corelate cu necesitatile pietei muncii. 

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului: 

1) Management, achiziții, informare și publicitate. 

                                                           
1 Titlu provizoriu 
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2) Atragerea si mentinerea doctoranzilor si postdoctoranzilor in proiect, inclusiv prin mobilitati 

si publicare. 

3) Formare de competențe, consiliere și orientare profesională. 

4) Dezvoltare de parteneriate și colaborare în rețea 

Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener: 

1) Formare de competențe, consiliere și orientare profesională (A3) 

2) Dezvoltare de parteneriate și colaborare în rețea (A4) 

Bugetul proiectului: 6.974.810,98 lei. 

Profilul partenerului: Confederatie sindicala, cu reprezentare cel putin la nivel regional (de 
preferat la nivel national), cu acoperire pentru cel putin 5 din cele 10 sectoare cu potential de 
specializare inteligenta: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, Lemn şi mobilă, Industrii 
creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Procesarea 
alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de 
mediu, Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), Biofarmaceutică şi 
biotehnologii, si pentru sectorul Educatie. 
 

Entitățile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție vor 

transmite prin poștă, la următoarea adresă Registratura UBB, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, Cluj-

Napoca, jud. Cluj până la data de 05.07.2018, ora 14.00, următorul set de documente, cu 

mențiunea: “Pentru selecția de parteneri Program Operațional Capital Uman - Apelul de 

proiecte Apel POCU/380/6/13 - SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-

DOCTORAT, pentru proiectul cu titlul „Cercetare doctorală si postdoctorală de calitate, inovativă 

și relevantă pentru piata muncii“, în atenția doamnei Crisan Gabriela: 
 

- 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);  
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- 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 (menţionarea titlului proiectului, nr. contract şi sursa de 

finanţare, parteneri în cadrul proiectului, bugetul proiectului). 

 

Procesul de evaluare și selectare a potențialilor parteneri respectă următoarea    

Grilă de evaluare: 

Nr. Crt. Criterii de selectare a partenerului  Punctaj max. 

1 Experienţa în implementare de proiecte:  
• Număr mediu de angajaţi: intre 0-5 se acorda 2 puncte, 

peste 5 angajati – 5 puncte 
• Proiecte finanţate prin instrumente de preaderare, programe 

operationale (atât în calitate de partener cât şi în calitate de 
beneficiar): pentru 1 proiect se acorda 2 puncte, pentru mai 
multe proiecte se acorda 5 puncte 

• Proiecte cu finanţare nerambursabilă, altele decât cele 
menţionate la punctul anterior: pentru 1 proiect se acorda 2 
puncte, pentru mai multe proiecte se acorda 5 puncte  

 

5 

 

 

5 

 

5 

2 Pentru activitatea relevantă: 
• Reprezentare la nivel local 10 puncte, la nivel regional 20 

puncte, la nivel national 30 puncte 
• Numar de sectoare reprezentate: intre 0 si 4 sectoare se 

acorda 0 puncte, pentru 5 sectoare se acorda 10 puncte, 
peste 5 sectoare se acorda 30 puncte. Pentru reprezentarea 
din sectorul Educatie se acorda bonus de 5 puncte. 

• Angajaţi cu experienta in dialog social (atat cu angajatii cat 
si cu patronatele) si facilitarea colaborarii, dialogului si 
dezvoltarii de parteneriate  

 

30 
 
 

35 
 
 
 
 

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, 

Teodor Ioan HODOR       Acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop 

 


