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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)
Ghidul aplicantului Apelul nr. 2 “Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc”

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: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor,
finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021
Apelul de proiecte: Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc
Titlulproiectului: Povestea mea - istoria noastră: educaţie incluzivă prin istorie orală pentru
elevi din învăţământul preuniversitar din România, aflaţi în situaţii de risc

RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj‐Napoca, RO‐400084
Tel.: 0264‐40.53.00
Fax: 0264‐
59.19.06contact@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare: creşterea gradului
de incluziune socială a copiilor şi tinerilor din România.
Obiectivul general și scopul cererii de finanțare:
Obiectivul general al proiectului este să contribuie la creşterea gradului de incluziune socială a
copiilor aflaţi în situaţii de risc din România prin sprijinirea și orientarea unui număr de 800
deelevi din România, aflaţi în situaţii de risc, în scopul prevenirii abandonului şcolar şi a facilitării
continuării studiilor în învățământul preuniversitar de stat, prin participarea la activităţile
organizate în proiectul Povestea mea - istoria noastră: educaţie incluzivă prin istorie orală pentru
elevi din învăţământul preuniversitar din România, aflaţi în situaţii de risc şi derulate pe parcursul
a 3 ani.
Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
1) Management de proiect
2) Informare şi promovare
3) Dezvoltarea resurselor umane din unităţile de învăţământ
4) Activităţi de educaţie non-formală - Ateliere de istorie orală pentru elevi
5) Informare, consiliere și orientare școlară și vocațională
6) Activități de petrecere a timpului liber
7) Activităţi de îmbunătăţire a infrastructurii educaţionale şi activităţi de sprijin
8) Diseminare
Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener:
1) Management de proiect: participarea la şedinţele de proiect, elaborarea şi gestionarea
adminstrativă şi financiară a proiectului.
2) Informare şi promovare: elaborarea strategiei de informare şi promovare, elaborarea
materialelor informative.
3) Dezvoltarea resurselor umane din unităţile de învăţământ: seminarii de formare pentru
profesorii care lucrează cu elevii.
4) Activităţi de educaţie non-formală - Ateliere de istorie orală pentru elevi: componenta de story
telling, pentru dezvoltarea metacompetenţelor: autonomie, antreprenoriat, autodisciplină şi
design thinking şi prezentare a rezultatelor cercetărilor de istorie orală.
5) Informare, consiliere și orientare școlară și vocațională: consiliere vocaţională pentru elevii
din grupul ţintă cu accent pe componenta antreprenorială.

RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj‐Napoca, RO‐400084
Tel.: 0264‐40.53.00
Fax: 0264‐
59.19.06contact@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

6) Activități de petrecere a timpului liber: participare, alături de echipa PP, la organizarea
activităţilor din timpul taberei de weekend organizată anual în Cluj.
Bugetul proiectului: 1,416,000.00 euro
Profilul partenerului: Organizaţia parteneră se va implica activ şi va contribui efectiv la
implementarea proiectului, împărtăşind acelaşi obiectiv cu Promotorul de Proiect. Aceasta
trebuie să fie un ONG înfiinţat ca persoană juridică în România. Persoanele juridice aflate în una
din următoarele situaţii NU au dreptul să deţină calitatea de parteneri de proiect:
-

-

-

-

-

Sunt în faliment, sunt intrate în administrarea unei autorităţi judiciare sau în curs de
lichidare, şi-au suspendat activităţile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte
sau sunt într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în
legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;
Sunt vinovate de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care OP le poate
justifica;
nu şi-au îndeplini tobligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la
plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din
ţara în care sunt înregistraţi;
au făcut obiectul unei hotărâri definitive res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea
într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul
intereselorfinanciare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie
în acest sens;
au fost declarate a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale
privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor;
sunt subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect
implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile, indiferent de momentul
la care OP constată acest lucru;
sunt vinovate de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate
de OP sau nu reuşesc să furnizeze informaţiile solicitate de acesta, indiferent de
momentul la care survine această situație.

Entitățile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție vor transmite prin
poștă, la următoarea adresă:Institutul de Istorie Orală, str. Napoca, nr. 11, camera 114 până la
data de 28.03.2019, ora 12.00, următorul set de documente, cu mențiunea: „Pentru selecția de
parteneri Program “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor, finanţat
prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021” - Apelul de proiecte „Educaţie incluzivă pentru
copii şi tineri în situaţii de risc,” pentru proiectul cu titlul Povestea mea - istoria noastră: educaţie
incluzivă prin istorie orală pentru elevi din învăţământul preuniversitar din România, aflaţi în
situaţii de risc, în atenția d-nei Lavinia Costea:
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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 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 ştampilată 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 cu finanţare europeană implementate în ultimii 3 ani (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

Crt.
1

Experienţa în implementarea proiectelor:


2

Proiecte finanţate prin programele operaţionale şi sau
europene 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
 Experienţă în proiecte internaţionale
Pentru activitatea relevantă:

40




Angajaţi cu calificări şi experienţa necesare activităţilor de
implementare;
Angajaţi cu certificări de competenţe necesare activităţilor
de implementare;

60
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Experienţă în activităţi destinate copiilor şi tinerilor privind
orientarea în carieră şi educaţie antreprenorială pentru
grupuri defavorizate (tineri în situaţii de risc);
Experienţă în furnizarea de servicii de formare nonformală destinate adulţilor implicaţi în educaţia tinerilor;
Experienţă în activităţi de story telling destinate copiilor şi
tinerilor;
Experiență în furnizarea de activităţi specifice de educaţie
incluzivă.
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,
Prof. Univ. Dr. Doru Radosav

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

