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ANUNȚ PRIVITOR LA INTENȚIA DE SELECTARE A UNUI PARTENER, ENTITATE PRIVATĂ 

 
În conformitate cu prevederile art. 29(1) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, cu sediul în Bvd. Victoriei, Nr.10, Sibiu, anunță intenția de selectare a 
patru entități private pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe 

Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6 - Educație și competențe, 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 potențial competitiv identificate conform SNC și 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii 
parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanțare pentru viitoarele proiecte POCU sunt specificate în Ghidurile AM 
POCU: Ghidul solicitantului – Condiții Generale și Condiții Specifice. 

Obiectivul general al proiectului este: Facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă, prin sprijinirea 

învățării la un potențial loc de muncă, a 150 de studenți din ani terminali din cadrul Facultății ȘAIAPM, Universitatea 

”Lucian Blaga” din Sibiu, în decurs de 16 luni. Obiectivele specifice sunt următoarele OS1: Consolidarea parteneriatelor 

încheiate între ULBS și agenți economici din agricultură și industria alimentară, în vederea organizării și derulării unor 

programe de învățare la locul de muncă pentru studenții din grupul țintă în decurs de 16 luni. OS2: Dobândirea de către 

170 de studenți membrii ai grupului țintă a unor competențe corelate cu necesitățile pieței muncii din sectoarele 

agricultură, industria alimentară în decurs de 16 luni. OS3: Informarea și conștientizarea unui număr de 300 de studenți 

din cadrul Facultății ȘAIAPM, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu cu privire la importanța programelor de învățare la 

locul de muncă în dezvoltarea de competențe necesare pieței muncii din sectoarele agricultură și industrie alimentară.  

Activitățile principale ale proiectului propuse:  

1 Parteneriate cu mediul economic 
2 Consiliere și orientare profesională  
3 Programe de învățare la locul de muncă 
4 Activități de informare și conștientizare  

 
Condiții generale de eligibilitate:  

 Partenerul trebuie să respecte regulile generale de eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului – Condiții 
generale 
Condiții specifice pe care trebuie să le îndeplinească partenerul, în funcție de activitatea/ activitățile pentru 

care dorește să participe în cadrul proiectului:  

 Experiență în domeniul organizării stagiilor de practica pentru studenti;  

 Să dovedească, prin documente de înființare și funcționare (Act constitutiv sau Statut, după caz) că are 
capacitatea să desfășoare activitatea/ activitățile din cadrul proiectului pentru care își asumă rol de parteneri.  
Activitățile relevante vor fi dovedite prin Fișa partenerului, semnată și ștampilată de reprezentantul legal.  

Pentru dovedirea capacității tehnice, partenerul va prezenta, după caz, copii după contractele de finanțare, 

acordurile de parteneriat și extrasele din anexele relevante la contractele de finanțare (de ex., cererea de finanțare, 

rapoartele finale etc.) și/sau copii după contractele de prestări de servicii privind activitățile menționate și/sau alte 

documente similare, din care să rezulte explicit experiența solicitată conform prezentului anunț. 

Partenerii pot fi implicați în implementarea proiectului prin furnizare de expertiză, resurse umane, 
resurse materiale, participare la finanțarea proiectului. Aspectele legate de implicare vor fi negociate cu 
entitatea selectată.  

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune Fișa Partenerului, Scrisoarea de intenție, documentul 

care atestă personalitatea juridică (Statut si certificate constatator Registrul Comerțului), Declarație de eligibilitate, 

Declarație pe propria răspundere că partenerul îndeplinește cerințele privind capacitatea financiară și operațional 

conform GS CG si CS, în plic sigilat, cu mențiunea: „Pentru selecția de parteneri în proiectul “AGROPRACTIK” în 
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cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, la Birou Programe Structurale, din Bvd. Victoriei, Nr.10, Sibiu, până la 

data de 20 ianuarie 2017, ora 12.  

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate și selectate de către o comisie de evaluare numită în acest 

sens de către conducerea universității. Universitatea își rezervă dreptul de a solicita orice informații sau documente 

considerate relevante pe parcursul procesului de analiză și selecție, iar refuzul nejustificat de prezentare a acestora în 

termenul comunicat, poate conduce la excluderea entității din procedură.  

Rezultatul selecției va fi publicat pe pagina de internet a universității, la adresa Bvd Victoriei, nr.10.  

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați: 

Dr.ing. Alina Mihaela VANU  

Șef Birou Programe Structurale 

tel/fax:+40-269-211484; 

email: alina.vanu@ulbsibiu.ro; 

          dep.programe@ulbsibiu.ro 
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