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PROCEDURA DE SELECTE A PARTENERILOR 
in cadrul proiectelor implementate prin POCU 2014-2020 

I. SCOPUL PROCEDURII 

In vederea implementarii proiectului mai sus mentionat, solicitantul trebuie sa selecteze un 
partener din mediul privat, iar prezenta procedura descrie etapele procesului de selectie 
pentru acesta, in conformitate cu prevederile legislatiei ~i reglementarilor aplicabile. 

II. DOMENIUL DE APLICARE 
Prezenta procedura este realizata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare ~i este 
aplicabila in cadrul proiectului ,Calitate software pentru un viitor mai bun!". 

Descrierea proiectului: 
Proiectul are ca obiectiv principal asigurarea unei activitati de practica moderne, aplicate ~i 
corelate cu cerintele angajatorilor din domeniul testarii software automatizate ~i baza de 
practica necesara in universitate pentru eel putin 320 studenti ai Universitatii din facultatile ~ i 
profilele de specialitate, precum ~i angajarea ulterioara a peste 40% din ace~tia in sectoare 
de activitate ~i domenii corelate cu practica efectuata in domeniul testarii software 
automatizate. 
Proiectul este estimat sa dureze 22 luni. 

Activitatile definite pentru asigurarea acestui obiectiv ~i incluse in proiect sunt urmatoarele: 
1.1 - Mana~ment proiect 
2.1 -. ..,Selectia grupului tinta, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii ~i m~"'inerea lui in 

cadrul proiectului 

3.1 - Elaborarea ~i publicarea de studii ~ i analize ancorate in nevoile studentilor ~i 

potentialilor angajatori care sa conduca Ia crearea unui sistem de informare coordonata intre 
Universitati si angajatorii potentiali 
3.2 - Tnch~ierea ~i operational i~area de parteneriate pentru o buna insertie a absolventilor pe 
piata muncii in domeniul IT - calitate software 
4.1 - servicii de consiliere ~i orientare profesionala pentru studenti , axate pe dobimdirea de 
competente care raspund necesitatilor pietei muncii 
4.2 - Pilotarea de solutii inovative de facilitare a practicii , inclusiv prin intermediul TIC 
4.3- Organizarea ~i derularea programelor de practica si invatare Ia locul de munca 
4.4 - Beneficii pentru stimularea practicii, angajare ~i antreprenoriat pentru absolventii de 
practica 

Graficul de implementare al activitatilor, estimat In prezent, este urmatorul (graficul 
activitatilor poate suferi modificari In fazele finale de elaborare a proiectului , tinand 



cont 9i de constrangerile bugetare 9i de corelarea proiectului cu anul universitar 9i 
organizarea practicii In universitate): 

Suba ctivitatea Durata 

1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 2 3 4 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 
2·1 Seleefia grupulul tintii, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii ~~ mentineru 

lulincadrulprolectulul 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
3·1 Elaborarea ~~ publlcarea de studH $i anatrze ancorate in nevofle studentilor ~~ 

potenlialilor ansaJatori care si condud Ia aearea unul sistem de informare 
coordonati intre Universiti~ ~ an a' atorii potentia1i 2 3 4 5 

3.2 incheierea $i oper.~fionallzarea de parteneriate pentnJ o buna lnsertie a 
absolventilor pe pi01ta mundi in domeniuiiT • calitate software 3456789101112131415 16 17 18 19 20 21 22 

4 -1 servidi de consiliere $1 orientare profesionali pentru studenti, axate pe 

dobindirea de competen e care rlis und necesiti !lor pie ei mundi 
4·2 Pilotarea de solu il inovative de fadlitare a pr.tctidi, Jndusiv prin intermediul TIC 

3 4 5 6 Ul314 1819 20 
UUl314 l5 16 

4·3 O~anizarea i derularea pro ramelor de pr.rctica sl inva are Ia locul de munca 13 14 l5 16 17 18 19 20 21 22 
4.4 Benefidi pentru stimularea practicii, angajare ~~ antreprenoriat pentru 

absolvenpi de practid 

Rezultatele principale urmarite prin proiect: 
1 studiu realizat 
324 studenti participanti ca grup tinta 
324 studenti consiliati profesional ~i orientati 
Minim 80% din ace~tia vor absolvi practica 
20 potentiali angajatori In domenii care necesita testare software automatizata identificati ~i 
formalizate acorduri de practica ~i parteneriat cu ace~tia pentru angajare 
130 studenti angajati In domenii care necesita testare software automatizata angajati In 4 
saptamani de Ia lncetarea calitatii de participant In proiect 
36 studenti care urmeaza alte studii Ia 4 sapt dupa lncetarea calitatii de participant 

Ill. 

• 
• 

• 

• 

• 

IV. 

CADRU LEGISLATIV 
OUG nr. 40/2016, cu modificarile ~i completari le ulterioare, 
HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020, 
Documentul ,Orientari privind accesarea finantarilor In cadrul Programului 
Operational Capital Uman 2014-2020", 
Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru apelul ,Stagii de practica pentru 
studenti" 2019, 
Alte reglementari specifice 1 

. 

DEFINITII 
(Solicitantul va completa cu date specifice) 

V. DESCRIEREA PROCEDURII 

V.1. Activitatea de selectie are Ia baza urmatoarele principii: 
• Transparenta; 
• Nediscriminarea; 
• Tratamentul egal ; 
• Eficienta utilizarii fondurilor; 
• Legalitate; 
• Trasabilitate. 

V.2. Documente utilizate -
• Anunt cu privire Ia intentia de selectare a partenerului ; 
• Decizia de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor; 
• Model scrisoare de intentie candidat partener; 

1 Se vor completa alte reglemenUiri aplicabile solicitantului , daca este cazul. 
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• Model Fil?a partener; 
• Grila de evaluare etapa de calificare a ofertantilor; 
• Grila de evaluare l?i selectare a ofertantilor; 
• Raportul privind rezultatul procedurii de selectie; 
• Adresa de acceptare a partenerului; 
• Anunt cu privire Ia rezultatul procedurii de selectie. 

V.3. ETAPELE PROCESULUI DE SELECTIE 

1. Elaborarea anuntului de selectie, care va contine eel putin urmatoarele 
elemente: 
a) Data limita de depunere a dosarelor de candidatura l?i modalitatea de depunere 

(adresa, forma, persoana de contact, tel , e-mail, fax, etc.) ; 
b) Obiectivul specific al programului in care se va depune cererea de finantare; 
c) Obiectivul generall?i scopul cererii de finantare ; 
d) Principalele activitati ce vor fi derulate in cadrul proiectului; 
e) Activitatea/Activitatile in care va fi implicat fiecare partener; 
f) Criteriile de selectie a partenerului ~i grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit 

pentru fiecare criteriu in parte); 
(In ceea ce privel?te criteriile de eligibilitate a partenerului , se va avea in vedere 
respectarea eel putin a cerintelor impuse de catre AM/01 prin Ghidul Solicitantului 
Conditii Specifice aferent cererii de proiecte in cauza. 

g) Forma de prezentare a aplicatiei de catre entitatea interesata sa devina partener 
(documente, format etc.). 

2. Publicarea anuntului de selectie 
In vederea respectarii principiului transparentei , solicitantul va publica pe site-ul propriu un 
anunt cu privire Ia intentia de selectare a unui partener, entitate privata. Anuntul va fi publicat 
cu eel putin 10 zile lucratoare inainte de termenul lim ita de depunere a candidaturilor. 
Termenul de 10 zile incepe in prima zi lucratoare urmatoare zilei publicarii anuntului si se 
finalizeaza in cea de-a zecea zi lucratoare, Ia ora oficiala de inchidere a institutiei. 

3. Constituirea comisiei de evaluare 
Comisia de evaluare este alcatuita din Prel?edinte, secretar l?i 2 membri evaluatori l?i este 
numita prin decizie interna conform procedurilor Universitatii. 
Evaluarea 
Evaluarea dosarelor de participare se face conform grilei de evaluare prezentate in 
continuare. Dosarele vor fi punctate de Ia 1 Ia 100 conform grilei. Va fi declarat admis 
candidatul care intrunel?te eel mai mare punctaj dintre candidati dar egal cu sau mai mare cu 
65 de puncte. Vor fi declarati respinsi candidatii care intrunesc mai putin de 65 de puncte. 
Cei care nu indeplinesc criteriile de natura administrativa vor fi respinl?i ca nefiind eligibili din 
punct de vedere administrativ, indiferent de punctajul obtinut. 
Rezultatul selectiei va fi publicat pe site-ul universitatii, iar partenerul selectat va fi contactat 
direct, Ia datele de contact furnizate in Fisa partenerului. 
Evaluarea administrativa l?i evaluarea calitativa a ofertelor pentru parteneriat primite vor fi 
efectuate individual , pentru fiecare oferta primita, de catre fiecare din cei 2 evaluatori. 
Fiecare va completa propria grila de evaluare. In caz de divergente intre evaluarile acestora , 
pre~edintele comisiei va asigura medierea intre acel?tia, completandu-se o grila de evaluare 
comuna, care va include rezultatul medierii dintre cei doi evaluatori ~i va reprezenta 
rezultatul final al evaluarii cu privire Ia aplicatia respectiva. 
Secretarul comisiei de evaluare va asigura promovarea anuntului pentru selectie de 
parteneri , va reprezenta punctul de contact pentru informatiile legate de procedura, termene 
~i pentru depunerea cerererilor de clarificari, pentru primirea ofertelor in termenul definit, 
pastrarea documentatiei depuse de fiecare din ofertanti , pastrarea documentatiei de 
evaluare l?i selectie din prezenta procedura, va asigura comunicarea rezu ltatelor pozitive l?i 
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negative catre candidati ~i lnregistrarea corespunzatoare a lntregului set de documentatie 
conform normelor interne ale Universitatii. 

Solutionarea contestatiilor: 
Eventualele contestatii se pot depune in ziua imediat urmatoare comunicarii rezultatelor. 
Rezultatele definitive dupa analizarea contestatiilor vor fi publicate pe site-ul universitati i 
conform calendarului anexat prezentei proceduri. 
Faptul ca o entitate a fast selectata ca potential partener conform acestei proceduri , nu 
creeaza nicio obligatie pentru Universitatea Aurel Vlaicu, In situatia In care cererea de 
finantare depusa nu a fast selectata pentru finantare . Toate activitatile desfasurate in timpul 
redactarii cererii de finantare nu fac obiectul niciunei pretentii de natura financiara , sau de 
orice alta natura, pentru niciuna dintre parti . 
Universitatea l~i rezerva dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerului 
selectat (de ex. cazier fiscal etc.) lnainte de incheierea acordului de parteneriat ~i depunerea 
cererii de finantare . 
Regimul incompatibilitatilor si conflictului de interese 
Universitatea Aurel Vlaicu fiind universitate cu finantare publica, se va respecta intern 
regimul incompatibilitatilor ~i conflictului de interese definite atat de legislatia curenta 
aplicabila cat ~i de catre politicile interne ale universitatii. Partenerul selectat va respecta 
acelea~i criterii In ceea ce prive~te conflictul de interese ~i incompatibilitatile. 
Termene de realizare a procedurii de selectie: 

Publicare anunt 12 Septembrie 2019 

Depunere documentatie 13 Septembrie 2019- 26 Septembrie ora 12-

termen limita 

Evaluare documentatie 26 Septembrie 2019 

Anuntare candidati 26 Septembrie 2019 

Depunere contestatii 27 Septembrie 2019 ora 16 

Solutionare contestatii 27 Septembrie 2019 

Afisare rezultat final 30 septembrie 2019 ora 10 

Persoana de contact: Mic~a Adriana, e-mail: adriana.micsa@uav.ro, tel. 0769428468 

Partenerul selectat trebuie sa asigure resursele necesare In vederea implementarii 
activitatilor proprii precum ~i acoperirea contributiei proprii corespunzatoare bugetului alocat 
din bugetul total, avand In vedere reglementarile privind regimul cheltuielilor ~i rambursarilor 
In proiectele finantate din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman. 

Aplicanti eligibili: 
Avand In vedere activitatile pe care urmeaza sa le desfa~oare In cadrul proiectului , 
partenerul poate fi din urmatoarele categorii: 

• Patronat sau confederatie patronala 
• lntreprindere mica sau mijlocie, companie privata cu obiect de activitate specific 

sectorului IT&C ~i care implica In activitatile sale testare automatizata de software 

Pentru a fi eligibili , potentialii aplicanti trebuie sa lndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii 
generale: 

1. nu se afla In stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de 
administrare judiciara, are lncheiate concordate, ~i-a suspendat activitatea In ultimii 2 ani 
dinaintea depunerii cererii de finantare sau face obiectul unei proceduri In urma acestor 
situatii sau se afla In situatii similare In urma unei proceduri de aceea~i natura prevazute de 
legislatia sau de reglementarile nationale. 
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2. reprezentantii sai legali/structurile de conducere §i persoanele care asigura 
conducerea solicitantului nu au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata 
pentru un delict legat de conduita profesionala; 
3. reprezentantii sai legali/structurile de conducere §i persoanele care asigura 
conducerea solicitantului nu au comis In conduita profesionala gre§eli grave, demonstrate in 
instanta, pe care autoritatea contractanta le poate justifica; 
4. nu prezinta din punct de vedere al obligatiilor de plata restante Ia bugetele publice 
locale si Ia bugetul de stat, 
5. reprezentantii sai legali/structurile de conducere ~i persoanele care asigura 
conducerea solicitantului nu au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata 
pentru frauda, coruptie , participare Ia o organizatie criminala sau Ia orice alte activitati ilegale 
In detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor; 
6. solicitantul §i partenerul/partenerii §i/sau reprezentantii lor legali/structurile de 
conducere a acestora §i persoanele care asigura conducerea 
solicitantului/partenerului/partenerilor nu se afla In situatia de conflict de interese sau 
incompatibilitate, a~a cum este definit in legislatia nationala si comunitara in vigoare 
7. nu se face vinovat de declaratii false In furnizarea informatiilor solicitate de AM/01 
POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informatii ; 
8. nu a suferit condamnari definitive pentru o infractiune privind conduita profesionala de 
catre o instanta judecatoreasca cu putere de res judecata (ex: condamnare lmpotriva careia 
nici un apel nu mai este posibil); 
9. capacitate operationala ~i financiara conform specificatiilor de mai jos; 
Capacitatea operationala 

• candidatul are experienta In implementarea a eel putin 1 proiect cu finantare 
nerambursabila ~i/sau are experienta de eel putin 6 luni In domeniul activitatilor care 
vor intra In principal In responsabilitatea sa 

• candidatul are structuri teritoriale Ia nivelul regiunii care sa faciliteze identificarea de 
parteneri ~i companii Ia care se poate efectua cat mai facil practica pentru 324 
studenti ~i angajarea ulterioara a 130 din ace~t ia , acesta fiind principalul scop pentru 
care Universitatea necesita identificarea unui partener pentru proiect 

• candidatul are infrastructura proprie , logistica, mobilierul , spatiul , resursa umana 
pentru coordonare/supraveghere ~i echipamentele necesare pentru a facilita practica 
pentru cei 324 studenti, organizati In grupe de practica sau ofera informatii credibile ~i 
garantia ca poate asigura aceste elemente pe durata implementarii proiectului Ia 
partenerii sai actuali, Ia fil ialele/punctele de lucru sau structurile sale sau Ia membrii 
sai; 
• candidatul are experienta In lncheierea de parteneriate/asocieri cu companii 
private 

Capacitatea operationala ~i conditiile de eligibilitate reprezinta criterii ELIMINATORII. 

Capacitatea financiara: 
partenerul nu va avea datorii restante catre bugetul de stat; 
partenerul l~i asuma, prin declaratie pe proprie raspundere, capacitatea de a-~i 

sustine din fonduri proprii implementarea activitatilor pentru care a fost selectat, In cazul 
aprobarii cererii de finantare , In cazul lntarzierilor platilor de catre autoritatile publice 
competente cu monitorizarea ~i gestionarea proiectelor, pana Ia efectuarea acestor plati de 
catre stat catre beneficiar ~i parteneri ; 

partenerul l~ i va asuma ca va participa cu contributia proprie corespunzatoare 
bugetului propriu asumat prin proiect, conform prevederilor ghidului solicitantului aplicabile 

fiecare partener va propune cheltuieli eligibile pentru implementarea activitatilor pe 
care si le asuma si pentru care este selectat doar In limita sumei cifrelor sale de 
afacerllveniturilor sale pe ultimii trei ani fiscali, cu respectarea tuturor limitarilor ~i prevederilor 
ghidului solicitantului condi\ii generale ~i specifice aplicabile partenerilor. Un singur partener 
poate fi selectat cu participare Ia activitatile proiectului ~i bugetul de cheltuieli asociate 
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acesteia de 30% din bugetul proiectului, indiferent de suma cumulata a cifrei de 
afaceri/veniturilor pe ultimii 3 ani. Universitatea Aurel Vlaicu Arad va lua decizia finala In 
acest sens, dintre potentialii parteneri candidati , pe baza implicarii ~ i tipului de operatiuni ~i 
activitati propuse de fiecare candidat. Prioritate In acest sens ~i scop au candidatii care 
vizeaza In special activitatile extrem de importante privind capacitatea de a sustine practica 
In domeniul testarii automate software ~i angajarea a 130 persoane minim absolventi de 
practica. 

partenerul l~i va asuma ca activitatile propuse ~i costurile asociate acestora nu vor 
face obiectul dublei finantari , nu vor fi afectate de conflicte de interese sau incompatibilitati ~i 
nu vor fi solicitate spre decontare din mai multe surse, fiind bazate pe costuri reale si Ia 
valoarea pietei. , 

Dosarul de participare: 
1.0rganizatiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate 
si stampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate in plic sigilat pe care se va 
specifica: "In atentia Universitatii Aurel Vlaicu , pentru selectia de parteneri POCU pentru Axa 
prioritara nr. 6, Obiectivul specific 6.13, apelul "Stagii de practica pentru studenti" 2019. 
Plicul se va depune cu numar de inregistrare Ia sediul Universitatii Aurel Vlaicu. 
Persoana de contact: Mic~a Adriana, e-mail: adriana.micsa@uav.ro, tel. 0769428468 

2.Dosarele vor contine: 
In copie, semnat ~i certificat conform cu originalul de catre persoanele autorizate de Ia 
candid at: 
a. Certificatul Constatator (operatori economici)/Certificatul de lnregistrare Ia 
Judecatorie (organizatii neguvernamentale) (nu mai vechi de 3 luni in cazul Certificatului 
Constatator) 
b. Statutui/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada ca are ca 
obiect de activitate desfasurarea unor activitati relevante pentru prezentul proiect 
c. Certificatul de lnregistrare Ia Registrul Comertului (operatori economici) 
d. Rezultatul exercitiului financiar pentru ultimii 4 ani - bilant contabil si contul de profit 
si pierderi , vizate si inregistrate de organul competent 
In original: 
e. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal (semnata si stampilata de 
catre acesta) ca nu se incadreaza in niciuna din situatiile de excludere stipulate in cadrul 
Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor mentionate Ia punctul 2.1.1.(a) si 
Regulilor generale privind partenerii in cadrul cererilor de finantare nerambursabila prin 
POCU mentionate Ia punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului- Conditii Generale 
f. Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor 
si taxelor locale ~i Ia bugetul consolidat 
h. Declaratie pe propria raspundere (semnata si stampilata de catre reprezentantul 
legal) prin care isi asuma sa depuna toate diligentele pentru a asigura resursele financiare si 
umane necesare pe toata durata de implementare a proiectuhJi si sustinerea 2 sau 5% din 
partea de co-finantare, daca este cazul 
i. Fi~a a partenerului ~i o Scrisoare de intentie care include ~i nota justificativa care 
prezinta valoarea adaugata adusa de candidat pentru activitatile ~i rezultatele proiectului 
(conform Ghidul Solicitantului - Conditii Generale) (conform modelelor atasate in Anexa 1 si 
Anexa 2) completate, ~tampilate ~i semnate de reprezentantul legal, cu precizarile de mai 
jos: 
Scrisoarea de intentie va fi insotita ~i de: 

Lista resurselor materiale detinute de candidat si propuse pentru utilizare in cadrul 
proiectului (ex.:materiale,echipamente , vehicule, spatii disponibile pentru desfasurarea 
activitatilor proiectului) 
• Lista parteneriatelor, membrilor, structuriilor teritoriale sau asocierilor existente care 
au relevanta pentru facilitarea practicii a 324 studenti ~ilsau pentru angajarea a 130 din 
ace~tia 
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Candidatul va mentiona In Scrisoarea de inten,ie activita,ile cadru ale proiectului in care 
dore~te sa se implice ~i pentru care dispune de resursele materiale ~ i umane necesare. Va 
furniza o scurta descriere a actiunilor propuse in cadrul acestor activitati cu prezentarea 
aspectelor considerate de candidat esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate si 
atingerea obiectivelor (maximum 2 pagini format A4, Times New Roman 12). De asemenea, 
candidatul va preciza In scrisoarea de inten,ie ~i contributia sa in parteneriat si plus-valoarea 
adusa proiectului (cf. Ghidul Solicitantului- Conditii Generale) . 
Criterii de verificare a conformitatii administrative 
Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana si vor fi depuse in forma 
precizata si in termenul stabilit prin prezentul anunt, asumate de reprezentantul legal 
(semnatura si stampila) , dupa caz. 
NOT A: Orice candidatura care nu respecta aceste cerinte va fi automat respinsa. 

4. Evaluarea aplicatiilor 
Evaluarea se va finaliza cu un Raport privind rezultatul procedurii de selectie, datat ~i 
semnat de catre to'i membrii comisiei de evaluare, inclusiv de catre pre~edintele acesteia, 
asumat de catre reprezentantul legal al entita,ii finan,ate din fonduri publice aplicante, care 
va con,ine eel pu,in urmatoarele: 

a) Referinfe: 
• procedura aplicata; 
• numarul/ data anun,ului ~i data publicarii acestuia; 

b) Confinutul raportului: 
• lnforma,ii generale 
• Legisla,ia aplicabila 
• Calendarul procedurii de selec,ie 
• Modul de desfa~urare a procedurii de selec,ie 
• Solicitari/raspunsuri Ia clarificari pf!ma Ia termenul-limita de depunere 
• lnforma,ii privind to'i ofertan,ii/candida,ii participanti Ia procedura; 
• Date privind procesul de evaluare a ofertan,ilor/candidatii.QL conform modalita,ii 
• interne stabilite pentru selec,ie; 

c) Conc/uzii !ji semnaturi 

5. Publicarea rezultatelor procedurii de selectie 
Solicitantul publica pe site-ul propriu anuntul cu privire Ia rezultatul procedurii de selec,ie, 
care va contine informa,iile cuprinse In anuntul de inten,ie ~i informa,ii privind 
ofertan,ii/candida,ii participan'i Ia procedura admi~i ~i respin~i , ~i punctajul ob,inut de fiecare 
dintre ace~tia . 

VI. Responsabilitati 

Responsabilita'i principale urmarite pentru partenerul care va fi selectat: 
Acesta va fi implicat in urmatoarele subactivitati specifice: 
1.1 - Management proiect 
2.1 - Selec,ia grupului 'inta, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii ~i men,inerea lui In 
cadrul proiectului 
3.2 - lncheierea ~i opera,ionalizarea de parteneriate pentru o buna insertie a absolventilor pe 
piata muncii In domeniul IT - calitate software 
4.3- Organizarea ~i derularea programelor de practica si lnva,are Ia locul de munca 
4.4 - Beneficii pentru stimularea practicii, angajare ~i antreprenoriat pentru absolven,ii de 
practica 

Partenerul va fi in principal responsabil pentru urmatoarele rezultate a~teptate ale 
proiectului: 
324 studenti care participa Ia activitate de practica Ia locul de munca 
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20 potentiali angajatori In domenii care necesita testare software automatizata identificati ~i 
formalizate acorduri de practica ~i parteneriat cu ace~tia pentru angajare 
130 studenti angajati In domenii care necesita testare software automatizata angajati In 4 
saptamani de Ia lncetarea calitatii de participant In proiect 
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