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ANUNȚ DE INTENȚIE







În conformitate cu prevederile:
OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 20142021 și Mecanismului finanicar norvegian 2014-2021
Ordinului nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European
2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
Procedurii interne de selectare a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate
prin
Programe
Operaţionale
(aprobată
prin
Hotărârea
CA-UBB
nr
20479/24.10.2016 și completată prin Hotărârea CA-UBB nr. 13204/23.07.2018)
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: Mecanismului Financiar SEE 2014-2021
Apelul de proiecte: EEA Grants * - Proiecte Colaborative de Cercetare
Titlul proiectului: A new round on Generations and Gender Surveys in Europe – a new
chance for Romanian family research
Obiectivul general și scopul cererii de finanțare: Pregătirea, implementarea, si
colectarea datelor pentru doua valuri ale Anchetei Generații si Gen in Romania, precum și
valorificarea acestora prin analize și scriere de articole științifice. Partenerului privat ii
revine sarcina colectării datelor pe teren (panel cu două valuri, circa 10.000 cazuri pe val)
și on-line in cazul subeșantionului de emigranți români in străinătate (circa 1000 cazuri).
Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
WP1. Managementul proiectului
WP2. Designul și metodologia cercetării
WP3. Colectarea datelor
WP4. Analiza datelor, raportare și scrierea articolelor
WP5. Diseminare și training
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Activitatea/Activitățile în care va fi implicat partenerul selectat:
WP3. Colectarea datelor
1) Testarea instrumentelor de colectare a datelor (conform metodologiei GGP)
2) Colectarea datelor în România (conform metodologiei GGP)
3) Verificarea colectării datelor și corectarea eventualelor erori / fraude
Bugetul proiectului: 1.500.000 euro
Profilul partenerului:
Întreprindere mică sau mijlocie care are ca obiect principal de activitate “Activități de
studiere a pieței și de sondare a opiniei publice” (cod CAEN 7320), respectiv activități de
cercetare. Conform call-ului, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată şi nu are
plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti;

nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de
către un judecător sindic, activităţile sale comerciale nu sunt suspendate sau nu sunt
într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

nu a încălcat în mod grav prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior
cu o autoritate contractantă;

nu a făcut declarații inexacte, cu privire la informaţiile solicitate de o autoritate
contractantă, în vederea selectării contractorilor.
Partenerul va trebui să facă dovada (lista cercetărilor cu descrierea acestora) realizării
unor activități de colectare a datelor folosind o metodologie cât mai apropiată de
metodologia GGP (https://www.ggp-i.org/). Suplimentar, e nevoie de experiență în
colectarea de date de anchetă pe emigranți români, respectiv populația de etnie roma din
România. Partenerul va trebui să colecteze datele aferente unei anchete panel cu două
valuri, 10000 de cazuri pe val, durata medie de aplicare a chestionarului de 90 minute,
respectiv 60 minute, selecție aleatoare a cazurilor; tip colectare TAPI sau CAPI.
Entitățile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție vor
transmite prin poștă, la următoarea adresă: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială, B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 128-129, Cluj-Napoca, până
la data de 07.09.2018, ora 12:00, următorul set de documente, cu mențiunea: “Pentru
selecția de parteneri Program SEE - Apelul de proiecte EEA Grants - Proiecte Colaborative
de Cercetare, pentru proiectul cu titlul “A new round of Generations and Gender Surveys
in Europe – a new chance for Romanian family research”, în atenția d-lui Mircea Comșa:
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- declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)
privind îndeplinirea condițiilor menționate la capitolul “profilul partenerului”;
- scrisoare de intenție pentru participarea ca partener în cadrul proiectului (original);
aceasta trebuie să evidențieze și activitățile asumate de partener precum și alte aspecte
considerate esențiale;
- declarație pe proprie răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)
care să conțină grila de evaluare completată cu valorile realizate, respectiv descrierea
proiectelor de la criteriile 1.1 și 1.2 (menţionarea titlului proiectului, nr. contract şi sursa
de finanţare, parteneri în cadrul proiectului, bugetul proiectului, activitățile realizate);
- CV-urile Europass în limba română sau engleză ale angajaților (criteriile 2.1 și 2.2)
(semnate) alături de documente justificative: diplome, certificate, atestate, adeverinţe
care să ateste informațiile prezentate în CV (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform
cu originalul).
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Procesul de evaluare și selectare a potențialilor parteneri respectă următoarea
Grilă de evaluare:
Nr.
Crt.
1

2

Criterii de selectare a partenerului (criteriile sunt
orientative, putând fi modificate, ținându-se cont exclusiv de
specificul proiectelor)
Experienţa în implementarea unor proiecte similare:
1. Numărul mediu de angajați în ultimii 3 ani
2. Numărul de proiecte finanțate prin programe de
cercetare în ultimii 3 ani (atât în calitate de partener
cât şi în calitate de beneficiar)
3. Numărul de proiecte în care partenerul a realizat
activități de colectare a datelor folosind o
metodologie cât mai apropiată de metodologia GGP
Pentru activitatea relevantă:
1. Numărul de angajați cu calificări necesare
activităţilor de implementare
2. Numărul de angajați cu certificări de competenţe
necesare activităţilor de implementare
TOTAL

Punctaj

70

30

100 puncte

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un potențial partener pentru a putea fi selectat
este de 60 puncte.

Director proiect
Prof. Univ. Dr. Cornelia Mureșan

RECTOR,
Acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop

