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UNIVERSITATEA ”Lucian Blaga” din Sibiu  

Programul: Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020)  

Titlul proiectului:  ”Inovare si performanta in procesul educațional universitar în vederea diversificării 

ofertelor educaționale universitare și creșterea nivelului de competente al personalului didactic in 

contextul dezvoltării regionale a domeniilor economice prioritare competitive.” UNIPERFORMANȚĂ 

Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe 
Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a 
celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile 
defavorizate 
 
Apel : Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității   
 

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI POCU 

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 privați în cadrul proiectelor finanțate prin Programe 
Operaționale  

• Ghidului Solicitantului :”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

• OUG nr 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 
și ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 aprobate prin HG nr. 218/2012, pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență  

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, sediul în localitatea Sibiu, județul Sibiu, reprezentată legal prin Rector, 
prof.univ.dr.ing Ioan BONDREA, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor pentru 
încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritar ă (AP) 6: ”Educație și 
competențe” , Prioritatea de Investiții (PI):  10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la 
învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special 
pentru grupurile defavorizate 

Obiective Specifice: 
• O.S.6.7. - Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; 
• O.S.6.9. - Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar 

universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea 
ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile; 
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• O.S.6.10. - Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar 
tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii 
din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI. 

 
În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite, cu precădere următoarele activități desfășurate în parteneriat: 

• Dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri cu o componentă aplicativă adresate studenților din ciclul de 
studii de licență/master, cu scopul creșterii angajabilității absolvenților. Prin cooperarea cu mediul de 
afaceri, sectorul public și societatea civilă, în elaborarea ofertei de studii, universitățile vor avea contribuții 
relevante la dezvoltarea economică, socială și culturală a localităților și regiunilor în care se află și vor 
stimula inovația.  

• Dezvoltarea, autorizarea și pilotarea furnizării de programe de studii adresate cursanților din cadrul 
colegiilor universitare organizate in cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în vederea 
extinderii acestei forme de școlarizare adresate inclusiv tinerilor care au finalizat studii liceale, dar nu au 
obținut diploma de bacalaureat.  

• Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar și 
non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește 
conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile, inclusiv prin parteneriate cu 
agenți economici, stagii de pregătire la agenți economici, programe de schimb de experiență și diseminare 
de bune practice; 

Rezultatele așteptate în urma implementării operațiunilor finan țate în cadrul acestei cereri de 
propuneri de proiecte vizează: 

• Rata de cuprindere îmbunătățită în învățământul terțiar, în special pentru categoriile dezavantajate de 
persoane 

• Rata diminuată de abandon a studiilor terțiare în special pentru categoriile dezavantajate de persoane 

• Oferte educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul 
instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ 
domeniile identificate prin SNC și SNCDI 

• Personal didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior acreditate ale căror competențe s-au îmbunătățit 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii, precum și cerințele de eligibilitate sunt 
specificate în Orientări privind accesarea finanțărilor în Programul Capital Uman 2014-2020 și Ghidul 
Solicitantului Condiții Specifice - Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în 
sprijinul angajabilității. 

1. Titlul proiectului: ”Inovare si performanta in procesul educațional universitar în vederea diversificării 

ofertelor educaționale universitare și creșterea nivelului de competente al personalului didactic in 

contextul dezvoltării regionale a domeniilor economice prioritare competitive.” UNIPERFORMANȚĂ 

2. Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere data de 14 martie 2018 

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt vizate creșterea ofertei educaționale în învățământul terțiar 
universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate 
cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI si personal 
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didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior acreditate ale căror competențe s-au îmbunătățit. 
3. Activitățile în care vor fi implicați partenerii trebuie să vizeze adaptarea ofertei educaționale la cerințele 
pieței din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI respectiv dezvoltarea de oferte 
educaționale cu conținut inovator în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în 
cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate care să promoveze experiențe de învățare de calitate (ex: 
resurse de studiu moderne și flexibile, promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile 
pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI precum și creșterea competențelor personalului didactic învățământul 
terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, 
respectiv: proiectarea și furnizarea de programe, sprijinirea schimburilor de personal și includerea experienței 
practice în cursurile universitare și postuniversitare având ca scop creșterea atractivității și dimensiunii practice 
a ofertelor educaționale, în contextul cerințelor pieței muncii care pot sprijini forța de muncă să-și dezvolte 
competențe profesionale într-o manieră rentabilă și flexibilă, pentru a răspunde mai adecvat cerințelor unei 
piețe de locuri de muncă în continuă schimbare și/sau dezvoltarea de competențe pedagogice și de concepere 
a programelor de studii cu accent pe învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în 
cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate învățământ tehnic, inclusiv prin oportunități orientate 
pentru mobilitatea personalului în vederea formării pedagogice și a unei cooperări consolidate la nivel național 
și al UE.  
 
Grilele de evaluare (Anexele 7 si 8) cuprind modalitățile de evaluare a propunerilor de parteneriat:  

Profilul partenerilor:  

• Parteneri din sectorul public și privat 

• Partenerii trebuie să facă parte dintre categoriile de beneficiari (parteneri) eligibili în cadrul cererii de 
proiecte, conform Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice.  

• Partenerii trebuie să respecte regulile generale privind eligibilitatea solicitantului și a partenerilor 
prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale.  

Instituțiile de învățământ superior acreditate, publice și private, organizațiile, partenerii sociali din 
învățământul superior sau din medii publice și private interesate/i să participe la selecție vor depune la sediul 
Universității ”Lucian Blaga”, Birou Programe Structurale, bvd. Victoriei, nr.10, direct sau prin servicii de 
curierat până pe data de 12 februarie 2018, ora 16:00, următoarele documente:  
 
1. Scrisoarea de intenție, cu mențiunea: „Pentru selecția de parteneri POCU/ AP 6/PI10.ii/ OS 6.7, OS 6.9 și 
OS 6.10. Apel de proiecte: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul 
angajabilității  (Anexa 1) 
2. Documente statutare (juridice) ale persoanei juridice/organizație/instituție de învățământ superior: 
Hotărâre judecătorească de înființare, act constitutiv, certificat ONRC, copie CIF, alte hotărâri/decizii de 
înființare, copii conform cu originalul.   
3. Documente financiare – bilanț pe ultimii 4 ani 
4. Fișa Partener – formular completat, semnat, ștampilat (Anexa 2) 
5. Lista cu expertizele relevante în domeniul proiectului (Anexa 3)  
6. Lista cu autorizații valabile pentru furnizarea serviciilor în proiect, însoțită de copii după acte doveditoare. 
(Anexa 4) 
7. Declarații pe propria r ăspundere conform modelelor atașate (Anexa 5 și Anexa 6)  
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Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în termenul precizat prin 
prezentul anunț, asumate de reprezentantul legal (semnătură și stampilă).  

Dosarele vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și administrativ de către o comisie de evaluare desemnată 
la nivelul Solicitantului, conform următoarelor grile din anexa 1 și 2. Rezultatul procedurii de selecție se va 
publică pe website-ul instituției. Ofertanții care nu au fost selectați în cadrul procedurii pot depune contestație 
în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării raportului de evaluare a dosarelor de selecție pentru partener 
iar contestațiile se soluționează în termen de 1 zi lucrătoare de la date expirării termenului de depunere a 
contestațiilor.   
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ANEXA 1 - Scrisoare de intenție  

 

SCRISOARE DE INTENȚIE 

 

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020 ce urmează a fi depus de către Universitatea ”Lucian Blaga”, Facultatea de Științe Agricole, Industrie 
Alimentară și Protecția Mediului din Sibiu, in cadrul Apelului de Proiecte POCU 10.ii Apel: “Masuri de 
optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior in sprijinul angajabilității”  Axa Prioritară (AP) 6: 
”Educație și competențe”, Prioritatea de Investiții (PI): 10.ii. “Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la 
învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special 
pentru grupurile defavorizate”. 

In urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu parteneri din sectorul public 
și privat, in vederea depunerii si implementării unui proiect in cadrul Programului Operațional Capital Uman 
(POCU) 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 6: ”Educație și competențe”, Prioritatea de Investiții (PI): 10.ii. 
“Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii 
participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate” având obiectivele specifice: 
O.S.6.7. - Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul 
instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; O.S.6.9. 
- Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-
universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul 
educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile; O.S.6.10. - Diversificarea ofertelor 
educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile 
identificate prin SNC și SNCDI, in regiunea de dezvoltare Centru, in conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului – Condiții Specifice, 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________(denumirea organizației) își exprima intenția de a participa ca 
partener alături de entitatea dumneavoastră. 
 
Precizam ca ________________________________________________________________(denumirea 
organizației) se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru Cererea de propuneri 
menționat mai sus in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – publicat pe website-ul de profil al 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE),  
 
De asemenea, organizația noastră a acumulat experiența in domeniul la care se refera tema proiectului, dispune 
de personal specializat si de resurse materiale pentru implementarea activităților unui proiect din POCU.  
  
Având în vedere cele prezentate, consideram ca organizația noastră poate deveni partener in cadrul prezentului 
proiect.  
 
Data…………………… Reprezentant legal 

Nume si prenume  
Semnătura și stampila  
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ANEXA 2 – FISA PARTENER  

FIȘA PARTENERULUI   
Denumirea organizație   
Acronim   
Cod de înregistrare fiscală   
Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor   
Anul Înființării   
Date de contact (adresa, tel, fax,e-mail)  Adresa: 

 
Telefon: 
 
E-mail: 
 
Website:  
 
 

Persoană de contact  
(nume, poziția în organizație)  

Nume și prenume: 
  
Poziția în organizație:  
 

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru 
acest proiect  

Vă rugăm să descrieți daca in obiectul de activitate 
și/sau statutul organizației se regăsește 
prestarea/desfășurarea serviciilor de natura celor 
care sunt necesare implementării proiectului, 
conform cu activitatea la care doriți sa fiți partener.   

Experiența relevantă a partenerului pentru domeniul 
proiectului  

Descrieți experiența privind organizarea și 
desfășurarea unor cursuri /seminarii în domeniul 
proiectului.  
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ANEXA 3 - Lista cu expertizele relevante în domeniul proiectului  

 

Lista cu expertizele relevante în domeniul proiectului  

  

Subscrisa ________________________________________(denumirea organizației) cu sediul în 
___________________________________________(sediul social al organizației), având CIF 
________________________________________ (Codul de identificare financiară al organizației) număr de 
înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor _____________________________________(numărul și 
data de înscriere a organizației) reprezentată prin 
_____________________________________________(reprezentantul legal al organizației), în calitate de 
_____________________________________________________(calitatea deținută în cadrul organizației), 
vă transmitem lista cu expertizele relevante în domeniul proiectului.  

Nr. 
crt. 

Tipul expertizei Descriere 

1   
2   
3   

 

Data:………………………… Reprezentant legal 
Nume și prenume  

Semnătură și ștampilă 
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ANEXA 4 - Lista cu autorizațiile valabile pentru furnizarea serviciilor din cadrul proiectului  

  
 

 

Lista cu autorizațiile valabile pentru furnizarea serviciilor din cadrul proiectului  

 

 

Subscrisă ________________________________________(denumirea organizației) cu sediul în 
___________________________________________(sediul social al organizației), având CIF 
________________________________________ (Codul de identificare financiară al organizației) număr de 
înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor _____________________________________(numărul și 
data de înscriere a organizației) reprezentată prin 
_____________________________________________(reprezentantul legal al organizației), în calitate de 
_____________________________________________________(calitatea deținută în cadrul organizației), 
vă transmitem lista cu autorizațiile valabile pentru furnizarea serviciilor din cadrul proiectului.  

Nr. 
crt. 

Autoriza ție  Calificarea / 
ocupația / 

gruparea de 
competențe etc 

Seria și numărul 
autorizației 

Data deciziei de 
autorizare și 
perioada de 
valabilitate a 

autorizației, dupa 
caz. 

1     
2     
3     

 

Data:………………………… Reprezentant legal 
Nume și prenume  

Semnătură și ștampilă 
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ANEXA 5 – Declarație pe proprie răspundere Model 1 
 

 

Declarație pe proprie răspundere Model 1 

 

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________, domiciliat în _________________, Str. 
___________________________________. Nr.____Bl. ______, Sc. _________, Ap. ___ , posesor al CI. 
Seria _______ Nr.___________, eliberat de ________________, la data de _____________________ 
CNP_____________________________, în calitate de ______________________________________ 
(reprezentant legal, asociat, fondator etc) al ________________________________________(denumirea 
organizației) cu sediul în ________________________________________________(sediul social al 
organizației) având CIF ____________________________________(Codul de identificare al organizației) 
număr de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor ___________________________ (numărul și data 
de înscriere a organizației), declar pe propria răspundere că organizația candidată este eligibilă conform 
criteriilor din anexa 3 și conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, aferent apelului de proiecte 
POCU 10.ii Apel: “Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul 
angajabilității ” și că va furniza la timp datele necesare pentru elaborarea si depunerea proiectului, precum și 
faptul că la momentul depunerii va îndeplini condițiile administrative necesare depunerii proiectului (cont 
MySMIS, semnătură electronică, nu se va încadra în categoriile de beneficiari/ parteneri excluși de la finanțare 
conform condițiilor programelor cu finanțare europeană). 

 

 

 

Data:………………………… Reprezentant legal 
Nume și prenume  

Semnătură și ștampilă 

   

  



10 

 

ANEXA 6 – Declarație pe proprie răspundere Model 2 
 

 

Declarație pe propria răspundere Model 2 

 

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________, domiciliat în _________________, Str. 
___________________________________. Nr.____Bl. ______, Sc. _________, Ap. ___ , posesor al CI. 
Seria _______ Nr.___________, eliberat de ________________, la data de _____________________ 
CNP_____________________________, în calitate de ______________________________________ 
(reprezentant legal, asociat, fondator etc) al ________________________________________(denumirea 
organizației) cu sediul în ________________________________________________(sediul social al 
organizației) având CIF ____________________________________(Codul de identificare al organizației) 
număr de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor ___________________________ (numărul și data 
de înscriere a organizației), declar pe propria răspundere ca organizația candidată în situația aprobării finanțării 
proiectului nu va împiedica procesul de contractare prin retragerea din parteneriat înainte de contractare sau 
orice alte acțiuni de natură să conducă la nesemnarea contractului de finanțare. 

 

 

Data:………………………… Reprezentant legal 
Nume și prenume  

Semnătură și ștampilă 
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ANEXA 7 - Declarație pe proprie răspundere Model 2 

Denumire organizație partener ...................................................  

GRILA DE VERIFICARE A CONFORMIT ĂȚII ADMINISTRATIVE  

I. Criteriu conformitate administrativ ă DA NU 
Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunț de selecție   
Documentele solicitate respectă modelul publicat de Solicitant   
Formularele sunt integral și corect completate    

II.  Capacitatea candidatului de a furniza servicii 
corespunzătoare activităților proiectului  

  

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt 
necesare implementării proiectului, conform cu activitatea/activitățile la care 
dorește să fie partener, cu acreditări conform legii 

  

Are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților pe care dorește să 
le implementeze 

  

Are capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din 
proiect 

  

III.  Status eligibilitate    
Nu se află în niciuna din situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor 
generale privind eligibilitatea solicitanților menționate la punctul 2.1.1.(a) și 
Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanțare 
nerambursabilă prin POCU menționate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul 
Solicitantului - Condiții Generale 
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ANEXA 8  

Denumire organizație partener ……....................................................  

GRILA DE EVALUARE PENTRU SELEC ȚIA PARTENERILOR 

Nr.crt. Criteriu conformitate administrative  Punctaj 
maxim 

Punctaj 
candidat  

1 Capacitatea operațională și financiară  40  
1.a Resurse umane  30  

 Numărul de experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin 
CV) propuși pentru activitățile proiectului (doar experți cu studii superioare) 

• 1 - 2 experți – 5 puncte 
• 3 - 4 experți – 10 puncte 
• Mai mult de 5 experți – 15 puncte 

15  

 Evaluarea calitativă a experienței specifice din CV(1) 
• Nivel scăzut (experiența de până la 5 ani) – 5 puncte 
• Nivel mediu (experiența cuprinsă între 5 si 10 ani) – 10 puncte 
• Nivel înalt (experiența mai mare de 10 ani) – 15 puncte 

15  

1.b Situația financiară (media cifrei de afaceri conform Orientări Generale POCU) 10  
 • Până la 10.000 euro - 3 puncte  

• Între 10.000 - 100.000 euro - 5 puncte 
• Peste 100.000 euro - 10 puncte 

  

3 Capacitatea profesională  30  
 Dovada obținerii de fonduri nerambursabile/implicarea într-un proiect finanțat 

prin fonduri nerambursabile  
• 1 proiect – 3 puncte 
• Între 2 și 5 proiecte – 5 puncte 
• Mai mult de 5 proiecte – 10 puncte 

10  

 Dovada experienței de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului: 
• Între 6 luni și 9 luni – 3 puncte 
• Între 9 luni și 12 luni – 5 puncte 
• Mai mult de 12 luni – 10 puncte 

10  

 Relevanța experienței partenerului pentru obiectivele și domeniul proiectului 10  
4 Contribuția partenerului la activitățile proiectului 30  
 Metodologia de implementare a activității/activităților  

• organizarea și desfășurarea activității/activităților (localizare activități, 
rezultate vizate, resurse necesare) - între 0 si 20 puncte. 

• impactul și sustenabilitatea activităților – între 0 si 10 puncte 

30  

 TOTAL  100  
Notă: (1) Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media aritmetică a 
punctajelor experților prezentați în ofertă.  
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Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate și aprobate în ordinea primirii lor și a punctajelor. Partenerii 
selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în fișa partenerului. Lista finală a partenerilor 
selectați va fi publicată pe site-ul instituției.  

Informa ții suplimentare: Informații suplimentare privind procedura de selecție pot fi obținute la sediul 
Universității, UNIVERSITATEA ”Lucian Blaga” din Sibiu, Birou Programe Structurale, Adresa: Bvd. 
Victoriei, nr.10, Sibiu 


