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ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI 

 

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobata prin Legea 105/2016 din 

26.05.2016 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015 aprobate prin Hotararea 

93/2016 din 18.02.2016, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, cu sediul în Sibiu, b-dul Victoriei nr.  8-10, 

anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu 

o entitate de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional 

Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: 

Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea 

dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: 

Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii 

de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a 

calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de 

învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de 

învățare duale și de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 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 poten țial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la 

programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și 

terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare sunt specificate în Ghidul 

Solicitantului – Condiţii Generale şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice aferent apelului 

de proiecte nr.11. 

 

Obiectivul general Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea cunostintelor si a 

aptitudinilor specifice prin desfasurarea unui program de stagii de practica insotit de consiliere 

profesionala si orientare in cariera pentru studenti in scopul cresterii sanselor de integrare in 

procesul de tranzitie de la scoala la locul de muncă. 

 

Activitatea principala a proiectului pentru care se solicita implicarea partenerului privat este 

"Informare si consiliere profesionala, orientare in cariera, consiliere vocationala pentru 

dezvoltarea personală". 

Profilul partenerului 

Condiţii generale de eligibilitate: 

 Organizaţie cu personalitate juridică din România cu scop patrimonial sau fara scop 

patrimonial (ONG), exclusiv Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale sau 

Întreprinderi Familiale)  

 Să nu se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind 

eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale; 
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Condiţii specifice 

 Activitate relevantă, dovedită prin Fişa partenerului, semnată şi ştampilată de 

reprezentantul legal, în domeniul furnizării serviciilor de informare, consiliere si orientare 

privind cariera, consiliere vocationala şi mediere pe piata muncii, avand acreditarile in 

vigoare la data prezentului anunt;    

 Experienţa de minim 5 ani în implementarea de proiecte finanţate din fondurile 

structurale, in calitate de solicitant sau partener (se va menţionarea titlul proiectului, 

numărul contractului de finanţare, perioada de implementare, buget eligibil, principalii 

indicatori de program); 

 Detinerea unui sistem de management si control acreditat cel putin ISO 9001 constituie 

un avantaj. 

 

Partenerii naţionali vor fi implicaţi in cel puţin în două din cele trei aspecte prezentate mai jos: 

1. Implementarea activitatilor proiectului  

2. Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale  

3. Finanţarea proiectului   

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune Fişa Partenerului completată şi 

Scrisoarea de intenţie, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POCU apelul nr.11” la sediul 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, b-dul Victoriei nr.  8-10,  până la data de 11.11.2016. 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate si selectate de către comisia de evaluare 

numita in acest sens de către managementul universităţii. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi 

direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.  Lista finală a partenerilor selectaţi va fi 

publicată pe site-ul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 

  

Anexe 

Fisa de date partener 

Scrisoare de intentie 


