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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 Operațional Capital Uman
Apelul de proiecte: Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi
Servicii
Titlul proiectului: Competențe adaptate pieței muncii pentru studenții de la Chimie și
inginerie chimică, Fizică, Biologie și geologie (CompetentCFB)
Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare: 6.13 Creşterea
numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar şi non universitar care îşi 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 şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Facultățile implicate: Chimie și Inginerie Chimică, Fizică, Bilogie și Geologie
Obiectivul general și scopul cererii de finanțare: Consolidarea procesului de adaptare a

competențelor studenților de la facultățile de chimie și inginerie chimică, fizică, biologie și
geologie cu cerințele pieței muncii, îmbunătățirea capacităților și abilităților în identificarea,
facilitarea și ocuparea unui loc de muncă.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
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1) Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă (stagii de practică,
instruire practică, laborator tehnologic, etc.);
3) Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți, axate pe
dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii;
2) Organizarea de competiții profesionale;
3) Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul
privat către Universitate privind nevoile de instruire, precum și de la Universitate către
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional
/local;
4) Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere,
orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC;
Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener:
1) Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă (stagii de practică,
instruire practică, laborator tehnologic, etc.) pentru un numar minim de 25 studenti din cadrul
celor 3 facultăți enumerate mai sus;
2) Crearea unui sistem de informare specific coordonată, în ambele sensuri: de la
companii/sectorul privat către Universitate privind nevoile de instruire, precum și de la
Universitate către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii
la nivel regional /local;
Bugetul proiectului: maxim 500.000 euro
Profilul partenerului:





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 au în obiectul de activitate/statut
şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.
Experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau
are experiență în domeniul activităților proiectului.
Resursele financiare necesare pentru acoperirea părții de cofinanțare de 5% din
cheltuielile eligibile aferente acestuia;

Entitățile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție vor transmite prin
poștă, la următoarea adresă Universitatea Babeș-Bolyai, Str. M. Kogălniceanu, nr.1, cod poștal
400084, Facultatea de Fizică până la data de 29.11.2016, ora 16, următorul set de documente,
cu mențiunea: “Pentru selecția de parteneri Program Operațional Capital Uman - Apelul de
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proiecte Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii, pentru
proiectul cu titlul Competențe adaptate pieței muncii pentru studenții de la Chimie și inginerie
chimică, Fizică, Biologie și geologie (CompetentCFB)“, în atenția d-nei/d-lui Prodecan
Conf.univ.dr. MARCU Alexandru:
- 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).
Procesul de evaluare și selectare a potențialilor parteneri respectă următoarea
Grilă de evaluare:
Nr.

Criterii de selectare a partenerului

Punctaj

Experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare
nerambursabilă
Experiență în domeniul activităților proiectului minim 1 an

10

Experiență în organizarea de stagii de pregătire practică pentru
studenți

20

Crt.
1
2
3

15
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4

5

6

Minim 5 Angajaţi cu calificări/ certificări de competenţe necesare
pentru pozitiile de: Coordonator partener, Responsabil financiar
partener, Tutore de practică (minim 2 persoane), Responsabil
desfășurare activități de practică
Infrastructura pusă la dispoziție este adecvată pentru desfășurarea
de stagii de practică pentru un număr de minim 25 de studenți de
la cele 3 facultăți implicate
Capacitate financiară necesară pentru acoperirea părții de
cofinanțare de 5% din cheltuielile eligibile aferente acestuia
TOTAL

20

25

10
100 puncte

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

Manager proiect
Conf.univ.dr. Marcu Alexandru

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

