Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe Economice

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

În conformitate cu prevederile art. 29(1) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobată prin Legea 105/2016 din 26.05.2016 și ale
Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015 aprobate prin Hotărârea 93/2016 din 18.02.2016,
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, cu sediul în Bvd. Victoriei, Nr.10, Sibiu, anunță intenția de
selectare a două entități private pentru încheierea unui Acord de Parteneriat (P1 şi P2), 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 – Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare,
facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de
formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor,
adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de
muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13. –
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc
de muncă ca 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 partenerii pentru a fi selectaţi 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 constă în consolidarea competențelor profesionale și dezvoltarea
celor transversale prin participarea activă la stagii de practică și prin derularea unor module complementare
cu scopul de a crește șansele de angajabilitate ale studenților.
Partener 1 – activităţi principale, condiţii generale de eligibilitate, condiţii specifice
Activitățile principale pentru care se solicită implicarea unui partener privat sunt:
-

Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă (internship/traineeship, stagii de
practică)

Condiții generale de eligibilitate ale partenerului:
-

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 dezvoltării parteneriatelor de practică;
- Experiență în derularea de stagii de practică şi formare la locul de muncă.
Activitățile relevante vor fi dovedite prin Fișa partenerului, semnată și ștampilată de reprezentantul legal.
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Partener 2 – activităţi principale, condiţii generale de eligibilitate, condiţii specifice
Activitățile principale pentru care se solicită implicarea unui partener privat sunt:
-

Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru studenţi, axate pe dobândirea de
competenţe care răspund necesităţilor pieţei muncii.
Condiții generale de eligibilitate ale partenerului:

-

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 de minim 6 luni în informare şi consiliere.
Activitățile relevante vor fi dovedite prin Fișa partenerului, semnată și ștampilată de reprezentantul

legal.
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 “Educație proactivă pentru creșterea angajabilității prin consolidarea
competențelor și prin stagii de practică” în cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, la Birou Programe
Structurale, din Bvd. Victoriei, Nr.10, Sibiu, până la data de 22 noiembrie 2016, ora 14.
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.
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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