


 

 

1) Campanie informare organizaţii partenere 

2) Servicii de informare şi consiliere profesionala  

3) Campanie de atragere a grupului ţintă 

4) Selectia Partenerilor de practica 

5) Selecţia grupului ţintă 

6) Elaborarea parteneriatelor de practică 

7) Derularea stagiilor de practică 

8) Organizarea unor competiţii profesionale 

Activitatea/Activităţile în care va fi implicat  partenerul: 

1) Campanie informare organizaţii partenere 

2) Servicii de informare şi consiliere profesională 

3) Campanie de atragere a grupului ţintă 

4) Selecţia Partenerilor de practică 

5) Elaborarea parteneriatelor de practică 

6) Derularea stagiilor de practică 

Bugetul proiectului: 500 000 Euro 

Profilul partenerului: 
● Entitate legal constituită în România, cu personalitate juridică (cu excepţia Persoanelor           

Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) care           

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. 

● Are minim 1 an de experienţa în domeniul proiectelor pentru care se solicită finanţare              

/ proiecte similare implementate anterior ş i/sau are experienţă în domeniul          

activităţilor proiectului. 

● Capacitate operaţională pentru 300 de  participanţi din grupul ţintă,  

● Capacitate operaţională pentru domeniul IT și servicii complementare pentru industria          

IT: administrarea afacerilor, marketing, contabilitate, resurse umane, etc.  

 

Entităţile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunţ de intenţie vor           

transmite prin poștă, la următoarea adresă Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca,         

Facultatea de Matematică şi Informatică, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, RO-400084           

Cluj-Napoca , până la data de 28 noiembrie 2016 , ora 16 , următorul set de documente, cu               



 

 

menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri Program Operaţional Capital Uman - Apelul de            

proiecte nr. 11, Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi              

servicii pentru proiectul cu titlul Imbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a             

studenţilor prin stagii de practica de calitate “, în atenţia d-lui Adrian Petruşel : 
 

- statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care face dovada faptului 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 partener 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 informaț iile 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 şi selectare a potenţialului partener respectă următoarea 

Grilă de evaluare: 
 

Nr. 

Crt

. 

Criterii de selectare a partenerului  Punctaj 

1 Experienţa în implementare de proiecte:  
● Număr mediu de angajaţi în ultimii 2 ani 

40 



 

 

● Proiecte finanţate prin programele operaţionale derulate      
în ultimii 3 ani (atât în calitate de partener cât şi în            
calitate de beneficiar) 

● Proiecte cu finanţare nerambursabilă, altele decât cele       
menţionate la punctul anterior 

2 Pentru activitatea relevantă: 
● Număr mediu de angajaţi specialişti în domeniul IT şi         

complementar  în ultimii 2 ani 
● Angajaţi cu calificări necesare activităţilor de      

implementare 
Angajaţi cu certificări de competenţe necesare activităţilor de 

implementare 

60 

TOTAL 100 puncte 

 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obţină un potenţial candidat pentru a putea fi selectat ca                

şi partener este de 60 puncte. 

 

 

 

Manager proiect, Rector, 

Conf. univ. dr. Grigoreta Cojocar Acad. prof.dr. Ioan-Aurel Pop 

 
 

 
 

 


