
ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT REGIUNEA VEST 

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii ln domeniul educatiei , a! formarii ~i a! formarii profesionale In 

vederea dobandirii de competente ~i a lnvatarii pe tot parcursul vietii, 

Prioritatea de investifii IO.iv: Sporirea relevantei pe piata fortelor de munca a educatiei ~i a sistemelor de 

formare, facilitarea tranzitiei de Ia educatie Ia piata foqelor de munca ~i consolidarea formarii ~i a sistemelor de 

formare profesionala, precum ~i a calitatii lor, inclusive prin mecanisme de anticipare a competentelor, adaptarea 

programelor de !nvatamant ~i instituirea ~i dezvoltarea unor sisteme de lnvatare Ia locul de munca, inclusiv a unor 

sisteme de !nvatare duala ~i programe de ucenicie, 

Axa Prioritara 6 , Educatie ~i competente", 

Obiectivul specific 6.13: Cre~terea numarului absolventilor de !nvatamant tertiar universitar ~i non universitar 

care !~i gasesc un Joe de munca urmare a accesului Ia activitati de lnvatare Ia un potential loc de munca I cercetarel 

inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC ~i domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI 

Universitatea ,AUREL VLAICU" din Arad, B-dul Revelutiei nr. 77, 310130 Arad, Romania, P.O. 

BOX 2/158 AR, Telefon: +40-257-283010, Fax: +40-257-280070, Email: rectorat@uav.ro, este 

interesata de crearea de parteneriate cu entitati relevante pentru proiectele POCU 2014-2020, Obiectivului tematic 

I 0: Efectuarea de investitii ln domeniul educatiei, al formarii ~i al formarii profesionale ln vederea dobandirii de 

competente ~i a lnvatarii pe tot parcursul vietii ., 

Prioritatea de investitii 1 O.iv: : Sporirea relevantei pe piata forte lor de munca a educatiei ~i a sistemelor de 

formare, facilitarea tranzitiei de Ia educatie Ia piata fortelor de munca ~i consolidarea formarii ~i a sistemelor de 

formare profesionala, precum ~i a calitatii lor, inclusive prin mecanisme de anticipare a competentelor, adaptarea 

programelor de lnvatamant ~i instituirea ~i dezvoltarea unor sisteme de lnvatare Ia locul de munca, inclusiv a unor 

sisteme de lnvatare duala ~i programe de ucenicie, 

Axa Prioritara 6 ,Educatie ~i competente", 

Obiectivul specific 6.13: Cre~terea numarului absolventilor de lnvatamant tertiar universitar ~i non universitar 

care l~i gasesc un loc de munca urmare a accesului Ia activitati de lnvatare Ia un potential loc de munca I cercetarel 

inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC ~i domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI 



Cerintele generale pe care trebuie sa le lndepl ineasca partenerul pentru a fi selectat In vederea constituirii 

parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru acest proiect POCU sunt specificate In Ghidurile POCU: 

Ghidul Solicitantului - Conditii Generale ~i Conditii Specifice. 

Obiectivul general si scopul cererii de finantare: 

Sprijinirea lncheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranzitiei de Ia 

educatie Ia un Joe de munca prin instituirea unui sistem functional de stagii de practica Ia un potential angajator, 

adresate studentilor din institutiilor de invatamant superior; 

Crearea unui sistem de informare coordonata, in arnbele sensuri: de Ia companii/sectorul privat catre 

reteaua institutiilor de lnvatamant superior privind nevoile lor de instruire,precum ~i de Ia institutiile de lnvatamant 

superior catre lntreprinderi, pentru a raspunde nevoilor actuale ~i viitoare ale pietei muncii Ia nivel regional /local; 

Organizarea ~i derularea de prograrne de lnvatare prin experienta practica, furnizarea deservicii de 

consiliere ~i orientare profesionala axate pe dobandirea de competente transversale corelate cu necesitatile pietei 

muncii; 

Elaborarea parteneriatelor/conventiilor intre organizatorii (unitati de lnvatamant / institutii de invatamant 

superior) ~i partenerii de practica (potentiali angajatori ai viitorilor absolventi, in special cu entitati din sectoarele 

economice cu potential competitiv identificate conform SNC ~i din domeniile de specializare inteligenta conf01m 

SNCDl); 

Organizarea de stagii de practica in statele membre ale Uniunii Europene, unde s-au nregistrat progrese 

vizibile In domeniile vizate de proiect; 

Sprijinirea lncheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranzitiei de Ia 

educatie Ia un loc de munca prin prograrne de internship/prograrne de invatare Ia locul de munca, adresate 

studentilor din institutiilor de invatamant superior 

Formarea de competente antreprenoriale prin intreprinderea simulata, In special in sectoarele economice cu 

potential competitiv identificate conform SNC ~i din domeniile despecializare inteligenta conform SNCDI adresate 

studentilor. 

Obiective specifice: 

I) Asigurarea unui sistem de management (tehnic si financiar) pentru implementarea activitatilor si 

monitorizarea rezultatelor/indicatorilor 

2) Comunicarea, informarea si sensibilizarea publicului cu privire Ia activitati , oferirea vizibilitatii activitatilor 

si rezultatelor, planificarea transferului de bune practici realizate in cadrul proiectului 

3) Sensibilizarea companiilor pentru imbunatatirea colaborarii cu Universitatile, atat in relatiile de planificare 

a stagiilor de practica, cat si in activitatile de colectare a datelor reate cu care s-ar putea organiza oferta educativa 

complementara (bazata pe cazuri reale si pe practica) 

4) Realizarea colaborarilor internationale pentru imbunatatirea organizarii stagiilor de practica si oferta 

educativa (vizite transnationale, mese de lucru transnationale si schimb de bune practici , acorduri cu intreprinderi): 

Italia, Franta, Spania, Germania, Danemarca 



5) lnovare sociale: integrarea in oferta educativa (si in orientare) elemente de incluziune profesionala side 

economie sociala. 

6) lntegrarea ofertei educative actuale cu, cursuri practice si laboratoare privind antreprenoriatul si 

cpmpetentele transversale, in colaborare cu intreprinderile si cu responsabilii acestora. 

7) lmbunatatirea orientarii studentilor, atat orientarea profilului profesional , cat si orientarea pe piata muncii 

pentru facilitarea tranzitiei de Ia educatie Ia un Joe de mundi 

8) Realizarea unui stagiu de practica de calitate, in companii nationale si internationale('in special cu entitati 

din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC ~i din domeniile de specializare 

inteligenta conform SNCDI) 

I. Principalele activitati care vor fi derulate 'in cadrul proiectului: 

Activitatea 1 - Proiectarea operationala a activitatilor, managementul si monitorizarea proiectului; 

Activitatea 2 - Comunicarea, sensibilizarea si transferabilitatealsustenabilitatea rezultatelor proiectului ; 

Activitatea 3 - Consolidarea si valorizarea cooperarii intre mediul academic si mediul de afaceri/alte institutii, in 

vederea dezvoltarii de programe de 'invatare prin munca si cresterii relevantei curriculum-ului universitar 'in raport 

cu cerintele pietei muncii (Ref. Sprijinirea lncheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru 

facilitarea tranzitiei de Ia educatie Ia un Joe de munca prin instituirea unui sistem functional de stagii de practica Ia 

un potential angajator); 

Activitatea 4 - Activitati de cooperare transnationala pentru imbunatatirea calitatii stagiilor de practica si oferta 

educativa pentru student; 

Activitatea 5 - Inovare sociala; 

Activitatea 6 - Organizarea si imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala peril piano di 

sviluppo professionale (Ref. Organizarea ~i derularea de programe de invatare prin experienta practica, furnizarea 

de servicii de consiliere ~i orientare profesionala axate pe dobiindirea de competente transversale corelate cu 

necesitatile pietei muncii); 

Activitatea 7 - Dezvoltarea de oferte educationale (Ref. Organizarea ~i derularea de programe de lnvatare prin 

experienta practica, furnizarea de servicii de consiliere ~i orientare profesionala axate pe dobiindirea de competente 

transversale corelate cu necesitatile pietei muncii); 

Activitatea 8- lnvatare Ia locul de munca prin stagii de practica; 

Activitatea 9 - Cheltuieli indirect 

Activitatile in care va fi implicat fiecare partener: 

PI: pentru a gestiona relatiile de colaborare cu companiile si activitatile 

P2: asistenta in organizarea activitatilor transnationale 

ll. Dosarul de participare Ia selectie trebuie sa includa urmatoarele documente: 

I. Scrisoare de intentie 

2. Fi~a partenerului 

3. Declaratie de angajament - anexa 2 Ia Orientari privind accesarea finantarilor In cadrul POCU 2014-2020 

4. Declaratie de eligibilitate - anexa 3 Ia Orientari privind accesarea finantarilor In cadrul POCU 2014-2020 



5. Certificat de 'inregistrare / certificat constatator / alt document de 'infiintare, care sa ateste ca partenerul are 'in obiectul

de activitate activitatea/activitatile pentru care opteaza in Scrisoarea de intentie - copie certificata conform cu

originalul

Formularele se pot transmite fizic la Rectoratul U niversitatii Aurel Vlaicu din Arad piina la data de 18.09.2019, ora 

14:00 persoana de contact Grigore Sanda, telefon 0727.767.443 

III. Documentele trebuie sa 'indeplineasca urmatoarele cerinte:

• sa fie completate corespunzator toate rubricile;

• sa fie semnate de reprezentantul legal sau imputemicit

• scrisoarea de intentie sa aiba numar de inregistrare.

GRILA DE EV ALU ARE ADMINISTRA TlV A 

Candidatul se considera calificat numai 'in cazul 'in care la toate criteriile de calificare a fost bifata rubrica DA. 

CRITERIU DE EV ALU ARE DA 

l.Conformitatea documentelor

Au fost depuse toate documentele mentionate la punctul II DA 

Documentele depuse respecta cerintele calitative mentionate la 

punctul III DA 

2.Capacitatea partenerului de a desfii�ura activitatile propose

Are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor

care sunt necesare implementarii proiectului �i pe care le propune

in Scrisoarea de intentie 

Are experienta in implementare a eel putin 1 proiect cu finantare 

DA 

nerambursabila sau are experienta de minim 6 !uni 'in desra�urarea DA 

activitatilor propuse 

I;;;;; 

NU 



Nr. ______ ~/ ____________ _ 

SCRISOARE DE INTENTIE PARTENERIA T 

Catre: -----------------

Stimata Doamna/Domn 

Prin prezenta subscrisa . reprezentata de avand sediul social in 
___________ , CIF intentioneaza incheierea de acorduri de parteneriat cu Institutia 
pe care dumneavoastra o reprezentati in calitate de Partener pentru participarea Ia sesiunile de depunere 
de proiecte de tip POCU in cadrul AXEl PRIORITARA ----------------------

Va informam ca domeniile de activitate ale Partenerului sunt: . --------------------

Va mai informam ca domeniul principal de activitate a partenerului ___________________ este formare 
antreprenoriala, obiect de activitate in conformitate cu obiectivele proiectului 

Intentia noastra este de a participa Ia urmatoarea sesiune de depunere de proiecte cu un numar de 
_______ proiecte . 

Cu deosebita stima, 

Reprezentant al --------------------



FISA PARTENERULUI 

Denumire organizatie 

Acronim 

Cod de 1nregistrare fiscala 

Numar de lnregistrare In registrul comertului 

Nr. de Ia Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 

Anul lnfiintarii 

Cifra de afaceri 

Date de contact 
(adresa, tel. , fax, e-mail) 

Persoana de contact 
(nume, pozitia in organizatie) 

Tema de proiect pentru care aplica 

Descriere a activitatii organizatiei, relevanta pentru acest proiect 

Activitatea/activitatile din cadrul proiectului in care doriti sava 
implicati 

Resurse umane 

Pentru fiecare proiect relevant, mentionati: 

Titlul proiectului(cmiform contractului de finantare) 

ID-ul proiectului (acordat de institutiafinantatoare) 

Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partener) 

Obiectivul proiectului 

Stadiul implementarii proiectului 

Valoarea totala a proiectului 

Sursa de finantare (bugetul de stat, local, surse ext erne 
nerambursabile, surse externe rambursabile) 

Numele institutiei finantatoare 

Numele si prenumele reprezentantului legal Data: -------------------

Semnatura: 

Stampila: 



DE CLARA TIE DE ANGAJAMENT 

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata identificat(a) cu Cl/Biseria _____ nr. 

eliberat(a) de Ia data de CNP 

____________ , cu domiciliul In localitatea In calitate de reprezentant legal al 

solicitant/ lider de parteneriat a! finantarii nerambursabile acordate pentru proiectul ID 

MySMIS cu titlul declar pe propria raspundere ca 

solicitantul/parteneriatul creat are resursele financiare necesare pentru sustinerea implementarii proiectului ~ i rna angajez: 

• sa fumizez contributia proprie aferenta costurilor eligibile ale proiectului/ sa furnizez lmpreuna cu partenerii 

contributia proprie aferenta fiecarui membru a! parteneriatului; 

• sa finantez lmpreuna cu partenerii, dupa caz, toate costurile neeligibile aferente proiectului; 

• sa asigur, lmpreuna cu partenerii , dupa caz, resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului In 

conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor; 

• sa mentin proprietatea proiectului ~i natura activitatii , lmpreuna cu partenerii , dupa caz, pentru care s-a acordat 

finantare nerambursabila, pe o perioada de eel putin 3 ani dupa finalizare ~i sa asigur exploatarea ~i mentenanta in 

aceasta perioada; 

• sa asigur folosinta echipamentelor ~i bunurilor achizitionate prin proiect, lmpreuna cu partenerii , dupa caz, pentru 

scopul declarat In proiect. 

De asemenea, declar ca sunt de acord ~i voi respecta toti termenii ~i conditiile prevazute In documentul ,Orientari 

privind oportunitatile de finantare In cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020" si in Ghidul solicitantului 

conditii specifice aferent apelului de proiect numarul ..... . , In contractu! de finantare, precum ~i in legislatia comunitara ~i 

nationala In vigoare, In caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractului. 

Data: 

Functia ocupata in organizatie: ____ _ 

Prenume ~i Nume ________ _ 

Semnatura 

~tampila 


