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ANUN� DE SELEC�IE PARTENERI POCU 
 
 
În conformitate cu prevederile:  

• OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiar� a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020 cu modificarile si completarile ulterioare  

• HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 
40/2015 privind gestionarea financiar� a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020 cu modificarile si completarile ulterioare  

 
Universitatea din Oradea, prin Facultatea de �tiin�e Economice, anun�� inten�ia de a selecta 
partener/parteneri din mediul privat în vederea încheierii unui Acord de parteneriat pentru depunerea unei 
cereri de finan�are din fonduri nerambursabile, în vederea implement�rii unui proiect de c�tre Facultatea 
de �tiin�e Economice, dup� cum urmeaz�: 
 
Programul de finan�are: Programului Opera�ional Capital Uman, Axa prioritar� 6 – Educa�ie �i 
competen�e,  
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investi�ii în domeniul educa�iei, al form�rii �i al form�rii profesionale 
în vederea dobândirii de competen�e �i a înv���rii pe tot parcursul vie�ii,  
Prioritatea de investi�ii 10.iv: Îmbun�t��irea utilit��ii sistemelor de educa�ie 	i formare pentru pia�a muncii, 
facilitarea trecerii de la educa�ie la munc� 	i consolidarea sistemelor de educa�ie 	i formare profesional� 	i 
a calit��ii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competen�elor, adaptarea programelor de 
înv���mânt 	i crearea 	i dezvoltarea de sisteme de înv��are bazate pe munc�, inclusiv sisteme de înv��are 
duale 	i de ucenicie, 
Apelul de proiecte: nr. 11 
Component� 1 - Apel : POCU/90/6/19/19/Operatiune aferenta Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14  
 
Titlul proiectului: ”PractIN - dezvoltarea aptitudinilor practice pentru facilitarea tranzi�iei studen�ilor 
la via�a activ�” 
Cod proiect MySMIS: 107269 
 
Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finan�are: Obiectivul specific 6.13: 
Cre	terea num�rului absolven�ilor de înv���mânt ter�iar universitar 	i non universitar care î�i g�sesc un loc 
de munc� urmare a accesului la activit��i de înv��are la un poten�ial loc de munc� / cercetare/ inovare, cu 
accent pe sectoarele economice cu poten�ial competitiv identificate conform SNC �i domeniile de 
specializare inteligent� conform SNCDI. 
 
Obiectivul general al proiectului: Cre	terea gradului de inser�ie pe pia�a muncii a absolven�ilor Facult��ii 
de �tiin�e Economice din cadrul Universit��ii din Oradea prin participarea la stagii de practic� axate pe 
dobândirea de abilit��i practice 	i prin desf�	urarea unor activit��i de consiliere 	i orientare profesional� în 
vederea dezvolt�rii de competen�e profesionale care r�spund necesit��ilor pie�ei muncii, adecvate 
absolven�ilor economi	ti. 
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Obiectivul specific al proiectului: Dezvoltarea unui pachet integrat de consiliere %i orientare în carier&, 
stagii de practic& %i oportunit&'i sporite pentru facilitarea tranzi'iei la via'a activ& a 200 de studen'i de la 
Universitatea din Oradea, Facultatea de (tiin'e Economice. 
 
Scopul cererii de finan)are: Ob*inerea finan*&rii necesare implement&rii acestui proiect. 
 
Cerin*ele generale pe care trebuie s& le îndeplineasc& partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii 
parteneriatului pentru depunerea cererilor de finan*are pentru viitoarele proiecte POCU sunt specificate în 
Ghidurile AMPOCU: Ghidul Solicitantului – Condi*ii Generale +i Condi*ii Specifice (http://www.fonduri-
ue.ro/apeluri). 
 
Activit,'ile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activit&'i eligibile men'ionate 
în Ghidul Solicitantului – Condi-ii specifice, precum +i activit&'ile transversale de coordonare a proiectului, 
achizi'ii +i m&suri specifice pentru informare +i publicitate pentru proiect. 
 
Activit&'ile principale indicative/orientative ale proiectului vor fi urm&toarele: 

A1. Managementul proiectului; 
A2. Comunicare %i implementarea m&surilor de informare, promovare %i publicitate a proiectului; 
A3. Selec'ia %i monitorizarea grupului 'int&. 
A4. Organizarea %i desf&%urarea activit&'ii de consiliere %i orientare profesional& axat& pe 
dezvoltarea de competen'e profesionale care r&spund necesit&'ilor pie'ei muncii, adecvate 
absolven'ilor economi%ti, cu implicarea reprezentan'ilor pie'ei muncii; 
A5. Elaborarea parteneriatelor între Universitatea din Oradea - Facultatea de (tiin'e Economice %i 
partenerii de practic&. 
A6. Organizarea %i derularea programelor de înv&'are la locul de munc& - stagii de preg&tire 
practic& pentru studen'i; 
A7. Organizarea %i desf&%urarea activit&'ilor de inovare social& în cadrul proiectului; 
A8. Organizarea %i desf&%urarea competi'iilor profesionale cu premii; 
A9. Organizarea %i desf&%urarea activit&'ilor de stimulare a angaj&rii. 

 
Activitatea/Activit,)ile în care vor fi implica)i partenerii: activit&'ile A2-A9. 
Responsabilit,)i orientative pentru parteneri: participare la identificarea %i selec'ia partenerilor de 
practic&; participare la organizarea ac'iunilor de orientare în carier& (de ex.: „Zilele Carierei” - conferin'e/ 
dezbateri tematice cu reprezentan'i ai pie'ei muncii/ personalit&'i care activeaz& în domenii de interes 
pentru studen'i; sus'inerea de prelegeri la conferin'e/dezbateri tematice privind prezentarea celor mai 
relevante profesii din domeniul %tiin'elor economice; vizite de studiu de tip ”Open Days” la organiza'ii care 
reprezint& principali angajatori ai absolven'ilor din domeniul %tiin'elor economice, etc.); participare la 
organizarea %i desf&%urarea unor ac'iuni de inovare social& în comunitate; participare la organizarea de 
competi'ii profesionale pentru studen'i cu premii; participare la organizarea %i desf&%urarea unor campanii 
de informare / promovare; organizarea de activit&'i pentru îmbun&t&'irea accesibilit&'ii %i a utiliz&rii 
tehnologiilor informa'iei %i comunica'iilor de c&tre studen'ii din grupul 'int&; etc.. 
 
Solicitantul +i partenerii proiectului vor fi responsabili de implementarea activit&*ilor obligatorii agreate de 
comun acord în cadrul proiectului +i, totodat&, pentru dezvoltarea +i implementarea subactivit&*ilor aferente 
acestor activit&*i. În func*ie de distribu*ia atribu*iilor în cadrul proiectului este posibil ca partenerul/partenerii 
selectat/selecta'i s& aib& atribu*ii secundare +i una sau mai multe activit&*i +i subactivit&*i ale proiectului. 
 
Valoarea proiectului 
Detalii privind valoarea maxim& eligibil& a unui proiect, precum %i cofinan'area proiectului sunt specificate 
în Ghidul Solicitantului – Condi-ii Specifice de accesare a fondurilor- „Stagii de practic, elevi .i studen/i 
în sectorul agroalimentar, industrie .i servicii”.  
 

Bugetul proiectului va fi de aprox. 400.000 Euro (valoarea eligibil&) %i se va definitiva ulterior cu partenerii 
din proiect, în func*ie de activit&*ile eligibile. 
Valoarea asisten*ei financiare nerambursabile solicitate de catre parteneri = maxim suma veniturilor totale 
pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 +i n-3) conform situa*iilor financiar - contabile (balan*&, bilan* contabil) SAU 
maxim 30% din valoarea asisten*ei financiare nerambursabile totale. 
 
Durata proiectului 
Perioada  de  implementare  a  proiectului  este  de  maximum  24  luni. 
 
Tipologia/profilul partenerilor c,uta)i: 

1. Eligibili conform condi'iilor specifice (1.4. Tipuri de solicitan'i +i parteneri eligibili în cadrul 
apelului); 
• MENCS %i structuri/agen'ii/organisme relevante, subordonate/coordonate de c&tre acesta 

 



• Institu'ii de înv&'&mânt superior publice %i private, acreditate 
• Angajatori (în calitate de parteneri de practic&) 
• Asocia'ii profesionale 
• Camere de comer' %i industrie 
• ONG-uri 
• Furnizori publici %i priva'i de orientare %i consiliere profesional&  

2. Cu experien'& relevant& în lucrul cu studen'ii, în general; 
3. Cu experien*& în implementarea a cel pu*in 1 proiect cu finan*are nerambursabil& %i/sau cu 

experien*& dovedit& de cel pu*in 6 luni în domeniul activit&*ilor proiectului (în implementarea cel 
pu'in a uneia dintre activit&'ile A2-A9). 

4. Cu expertiz& concret& în parteneriate, în special cu angajatori din domeniile specifice absolven'ilor 
Facult&'ii de (tiin'e Economice a Universit&'ii din Oradea (Administrarea afacerilor – inclusiv 
turism, Contabilitate, Economie %i afaceri interna'ionale, Finan'e, Management %i Marketing). 

 
Fiecare partener în func'ie de tipul organiza'iei trebuie s& respecte regulile generale privind partenerii în 
cadrul cererilor de finan*are nerambursabil& prin POCU men*ionate în Ghidul Solicitantului – Condi*ii 
Generale POCU 2014 - 2020 (varianta aprilie 2016) +i în Ghidul Solicitantului – Condi*ii Specifice „Stagii 
de practic& elevi +i studen*i în sectorul agroalimentar, industrie +i servicii” - Axa prioritar& 6, Prioritatea de 
investi'ii 10iv, Obiective Specifice (O.S.) 6.13, Apelul de proiecte nr. 11. 
 
CONDITII DE ELIGIBILITATE: paginile 27-31 din Orient&ri generale POCU 2016, astfel: 

Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finan/are nerambursabil, prin POCU 
Pentru depunerea unei cereri de finan*are pute*i avea parteneri na0ionali 1i/sau 
transna0ionali. 

• Partenerii na*ionali sunt entit&'i legal constituite în România, cu personalitate juridic& (cu 
excep'ia Persoanelor Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt 
eligibile) ce desf&+oar& activit&*i relevante în cadrul proiectului +i au în obiectul de 
activitate/statut +i activitatea/activit&*ile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; 

• Partenerii nu trebuie s& se afle în situa*iile de excludere prev&zute în cadrul Regulilor generale 
privind eligibilitatea solicitan*ilor men'ionate la pct. 4.1.1 (pag. 27) din Orient2ri generale POCU 
2016; 

• Partenerii transna*ionali sunt entit&'i cu personalitate juridic& din statele membre ale Uniunii 
Europene excluzând România (cu excep'ia echivalentului Persoanelor Fizice Autorizate sau 
alte entit&*i similare – angaja'i pe cont propriu, întreprinderi individuale, etc.), legal constituite 
în *ara de origine, care desf&+oar& activit&*i relevante în cadrul proiectului +i au în obiectul de 
activitate/statut +i activitatea/activit&*ile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; 

• Partenerii na*ionali +i transna*ionali trebuie s& fie implica*i în cel pu*in o activitate relevant&. 
Prin activitate relevant& se în*elege aceea activitate care contribuie în mod direct la 
atingereaindicatorilor (de exemplu: formare profesional&, informare %i consiliere profesional&, 
programe de tipul „a doua %ans&”, incluziune social&, m&suri pentru ocupare, educa'ie 
preuniversitar&/universitar&, economie social&, etc). 

• Partenerii na*ionali +i transna*ionali sunt obliga'i s& contribuie financiar la realizarea proiectului 
prin asigurarea unei p&r'i din cota de cofinan'are a proiectului. 

 
DOSARUL DE APLICA3IE va con)ine urm,toarele documente: 

1. Scrisoare de inten'ie (formular ata%at – format-tip prev&zut în Anexa 1 la prezentul anun'); 
2. Fi%a partenerului (formular ata%at – format-tip prev&zut în Anexa 2 la prezentul anun'); 
3. Statutul organiza'iei/Actul constitutiv prin care face dovada c& obiectul de activitate corespunde 

cerin'elor din anun'ul de selec'ie (în copie, semnat, %tampilat %i certificat conform cu originalul) 
4. Certificat unic de înregistrare sau certificat de înscriere în Registrul asocia*iilor %i funda*iilor ((în 

copie, semnat, %tampilat %i certificat conform cu originalul); 
5. Situa'iile financiare aferente exerci'iilor financiare 2013, 2014 %i 2015 (în copie, semnat, %tampilat 

%i certificat conform cu originalul; dac& entitatea cu personalitate juridic& e înfiin'at& în 2014, se 
depun situa'iile financiare pentru anii 2014 %i 2015, spre exemplu); 

6. Minim 3 CV-uri format Europass în limba român& ale exper'ilor propu%i de entit&'ile participante la 
selec'ie; 

7. Documentele justificative pentru CV-urile exper'ilor: diplome, certificate, atestate, adeverin'e care 
s& ateste informa'iile prezentate în CV (în copie, semnat, %tampilat %i certificat conform cu 
originalul); 

8. Declara'ie pe proprie r&spundere de eligibilitate (original), semnat& %i %tampilat& de c&tre 
reprezentatul legal, privind neîncadrarea în nici una din situa)iile prev,zute la punctul 4.1.1. 
din  Orient&ri generale POCU 2016; 



9. Declara'ie pe proprie r&spundere (original), semnat& %i %tampilat& de c&tre reprezentatul legal, 
privind îndeplinirea obliga'iilor de plat& a impozitelor, taxelor %i contribu'iilor sociale la bugetul 
general consolidat al statului; 

10. Declara'ie pe proprie r&spundere (original), semnat& %i %tampilat& de c&tre reprezentatul legal, 
privind disponibilitatea financiar& de a implementa proiectul %i de asigura contribu'ia proprie (ex 
5% din valoarea bugetului partenerului) – format-tip prev&zut în Anexa 3 la prezentul anun'; 

11. Declara'ia pe proprie r&spundere (original), semnat& %i %tampilat& de c&tre reprezentatul legal, 
privind evitarea dublei finan'&ri – format-tip prev&zut în Anexa 4 la prezentul anun'; 

12. Declara'ie pe proprie r&spundere (original), semnat& %i %tampilat& de c&tre reprezentatul legal, 
privind eligibilitatea TVA aferent& cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului – format-tip 
prev&zut în Anexa 5 la prezentul anun'; 

13. Dac& este cazul, autoriza'iile/acredit&rile (în copie, semnate, %tampilate %i certificate conform cu 
originalul) pentru aplican'ii care sunt furnizori de formare profesional&, furnizori de servicii 
specializate pentru stimularea ocup&rii for'ei de munc& trebuie s& fie acredita'i în condi'iile legii, 
furnizorii de servicii sociale, furnizori de servicii medicale/socio-medicale, institu'ii de înv&'&mânt 
acreditate din re'eaua na'ional& (ISCED 5-7); 

14. Dovezi (în copie, semnate, %tampilate %i certificate conform cu originalul) privind experien*a în 
implementarea a cel pu*in 1 proiect cu finan*are nerambursabil& %i/sau cu experien*& dovedit& de 
cel pu*in 6 luni în domeniul activit&*ilor proiectului (în implementarea cel pu'in a uneia dintre 
activit&'ile A2-A9 prev&zute pentru proiectul PractIN) - cu men'ionarea titlului proiectului cu 
finan'are european& implementat, nr. contractului %i sursa de finan'are, partenerii în cadrul 
proiectului, bugetul proiectului, perioada de derulare; 

15. Dovezile %i documentele solicitate prin CRITERIILE DE SELEC4IE men'ionate mai jos; 
 
CRITERII DE SELEC3IE (cu actele aferente care trebuie depuse la dosarul de inten)ie): 

1. Eligibilitatea partenerului (declara'ie pe propria r&spundere al&turat& actelor men'ionate la 
Condi'ii de eligibilitate) si completarea Grilei de evaluare administrativ, (ata%at& prezentului 
anun'): max. 10 puncte; 
Candidatul este considerat eligibil din punct de vedere administrativ doar dac& pentru toate criteriile 
din Grila de evaluare administrativ2 se bifeaz& rubrica DA. Doar candida5ii eligibili trec în etapa 
urm6toare privind evaluarea calitativ6. 

2. Evaluarea calitativ, privind activitatea relevant& în domeniul proiectului (fi%a partenerului – ata%at 
model): max. 90 puncte. 
Subcriterii pct 2: 

– valoarea adaugat& adus& proiectului în cadrul activit&'ii A4. Organizarea 7i desf27urarea 
activit28ii de consiliere 7i orientare profesional2 axat2 pe dezvoltarea de competen8e 
profesionale care r2spund necesit28ilor pie8ei muncii, adecvate absolven8ilor economi7ti, 
cu implicarea reprezentan8ilor pie8ei muncii – 20 puncte (activit&'ile propuse în Fi7a 
partenerului – max. 10 puncte; resurse umane calificate – max. 5 puncte; buget realist – 
max. 5 puncte) 
– valoarea ad&ugat& adus& proiectului în cadrul activit&'ii A6. Organizarea 7i derularea 
programelor de înv28are la locul de munc2 - stagii de preg2tire practic2 pentru studen8i – 
20 puncte (ofer& proiectului pân& în 100 stagii – max. 5 puncte; ofer& între 100 – 200 stagii 
– max. 10 puncte; buget realist – max. 5 puncte) 
– valoarea ad&ugat& adus& proiectului în cadrul activit&'ii A7. Organizarea 7i desf27urarea 
activit28ilor de inovare social2 în cadrul proiectului – 20 puncte (activit&'ile propuse în Fi7a 
partenerului – max. 10 puncte; resurse umane calificate – max. 5 puncte; buget realist – 
max. 5 puncte) 
– valoarea ad&ugat& adus& proiectului în cadrul activit&'ii A9. Desf27urarea activit28ilor de 
stimulare a angaj2rii – 20 puncte (a organizat/co-organizat cel pu'in 1 târg de joburi – max. 
5 puncte; top 10 companii (2 pct/companie) aduse în proiect pentru angajabilitate – 10 
puncte; buget realist – max. 5 puncte) 
- valoarea ad&ugat& adus& proiectului prin experien*a în implementare de proiecte: proiecte 
implementate din finan'are nerambursabil& (guvernamental&, european&, privat&) derulate 
în ultimii 3 ani (atât în calitate de partener cât +i în calitate de beneficiar) – max. 10 puncte 

 
SELEC3IA PARTENERILOR se realizeaz& în func'ie de punctajul ob'inut, de la cel mai mare la cel mai 
mic. Punctajul MINIM pe care trebuie s&-l ob'in& un poten'ial partener pentru a putea fi selectat este 70 
de puncte. Partenerii selecta'i vor fi contacta'i direct la datele furnizate în Fi9a partenerului. Rezultatele 
selec'iei %i lista final& a partenerilor selecta'i vor fi publicate pe site-ul Facult&'ii de (tiin'e Economice din 
cadrul Universit&'ii din Oradea http://steconomiceuoradea.ro/wp/. Facultatea de (tiin'e Economice î%i 
rezerv& dreptul de a selecta numai un num&r considerat optim de parteneri, chiar dac& to'i aplican'ii ob'in 
punctajul minim. 
 
 



Criterii privind descalificarea automat, a aplican)ilor: 

• Aplican'ii care nu trimit declara'ia pe propria r&spundere privind eligibilitatea vor fi automat 
descalifica'i. 

• Aplican'ii care nu trimit dovezi privind experien*a în implementarea a cel pu*in 1 proiect cu 
finan*are nerambursabil& %i/sau cu experien*& dovedit& de cel pu*in 6 luni în domeniul 
activit&*ilor proiectului (în implementarea cel pu'in a uneia dintre activit&'ile A2-A9 
prev&zute pentru proiectul PractIN). 

• Aplican'ii care nu completeaz& toate sec'iunile fi%ei partenerului vor fi automat descalifica'i. 
• Aplican'ii care nu trimit toate documentele solicitate la CONDI4II DE ELIGIBILITATE %i 

DOSARUL DE APLICA4IE sus-men'ionate vor fi automat descalifica'i. 
 
Partenerii na*ionali/internationali vor fi implica*i cel pu*in în urm&toarele activit&'i specifice depunerii cererii 
de finan'are %i derul&rii proiectului (dac& a ob'inut finan'are): 

1. Scrierea cererii de finan'are; 
2. Implementarea proiectului; 
3. Furnizare de expertiz&, resurse umane +i materiale; 
4. Finan*area proiectului. 

 
Organiza'iile interesate s& participe la selec'ie vor depune Fi9a Partenerului completat& +i Scrisoarea de 
inten8ie, cu men*iunea: “Pentru selec*ia de parteneri POCU – proiect ”PractIN - - dezvoltarea aptitudinilor 
practice pentru facilitarea tranzi8iei studen8ilor la via8a activ2”” la sediul Facult&'ii de (tiin'e Economice din 
cadrul Universit&'ii din Oradea, cu adresa în Oradea, str. Universit&'ii, nr. 1, birou I008a (Decanat), cod 
po%tal 410087, jud. Bihor, România, personal sau prin curierat pân& la data de 06.12.2016, ora 12.30 (în 
zilele lucr&toare, în intervalul orar 9.30-12.30), în aten'ia d-nei Claudia-Diana SAB:U-POPA. 
 
Calendarul procedurii de selec/ie: 

Depunere documenta*ie 06.12.2016, ora 12.30 

Evaluare documenta*ie 06.12.2016 

Anun*are rezultate selec'ie / aplican*i admi+i 06.12.2016 

Depunere contesta*ii 07.12.2016, ora 11.00 

Solu*ionare contesta'ii 07.12.2016 

Anun' rezultat final 07.12.2016  

 
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate %i selectate de c&tre comisia de evaluare. Partenerii 
selecta*i vor fi contacta*i direct, la datele de contact furnizate în Fi9a partenerului. Rezultatele selec'iei %i 
lista final& a partenerilor selecta'i vor fi publicate pe site-ul Facult&'ii de (tiin'e Economice din cadrul 
Universit&'ii din Oradea http://steconomiceuoradea.ro/wp/. 
 
Informa/ii suplimentare privind procedura de selec*ie pot fi ob*inute la: 

d-na Prodecan, prof.univ.dr. Claudia-Diana SAB:U-POPA 
tel.: 0741-200.643 
e- mail: dianasabaupopa@yahoo.ro 

 
 
Documente ata;ate prezentului anun): 
 

• Grila de evaluare administrativ&. 
• ANEXA 1 – Scrisoare de inten'ie (model); 
• ANEXA 2 – Fi%a partenerului; 
• ANEXA 3 – Declara'ie de eligibilitate 
• ANEXA 4 – Declara'ie privind evitarea dublei finan'&ri 
• ANEXA 5 – Declara'ie privind eligibilitatea TVA aferent& cheltuielilor aferente cheltuielilor ce vor fi 

efectuate în cadrul opera'iunii propuse spre finan*are din FESI 2014-2020 
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