Anunţ privind criteriile pentru selecţia unui partener privat în vederea accesări şi
derularii unui proiect POSDRU în cadrul Axei Prioritare 2, DMI 2.1
“Parteneriat regional si euro-regional pentru tranzitia spre piata muncii prin
consiliere pentru cariera si stagii de practica la angajator –PRACTICOR ® EUROREGIO”
Cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 161

În conformitate cu prevederile art. 24 din O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale art. 35 din H.G. nr.
218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
Universitatea POLITEHNICA din Timişoara, cu sediul în P-ţa Vicoriei, nr. 2, Timişoara,
jud. Timiş, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord
de Parteneriat cu un partener privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa
Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.1
„Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.
161.
Obiectivul general (OG) constă în (i) creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a
studenţilor din domeniul inginerie mecanică, inginerie electrică, ingineria mediului şi
inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare, transporturi, autovehicule rutiere,
construcţii, comunicare, economic şi (ii) dezvoltarea aptitudinilor de muncă prin
participarea la programul de orientare şi consiliere profesională şi efectuarea stagiului de
practică, la aceste programe studenţii obţinând competenţe legate de creativitate, drept de
proprietate intelectuală, TIC, protecţia mediului, nivel actual al informaţiei, calităţii de
muncă în echipă, de redactare, de exprimare tehnică şi redactare în limba română şi
engleză, de opţiune pentru alegere optimă, funcţie de capacitate, etc.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul privat pentru a fi
selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare
pentru viitorul proiect POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul
Solicitantului – Condiţii Generale 2013 şi Condiţii Specifice Domeniului Major de
Intervenţie 2.1.
Condiţii generale de eligibilitate pentru partenerul privat:
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• Partenerii naţionali sunt organizaţii cu personalitate juridică din România ( exclusiv
Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfăşoară
activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care
o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;
prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor
şi asociaţiilor profesionale;
• Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor
generale privind eligibilitatea solicitanţilor de mai sus;
• Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi cel puţin în două din cele trei
aspecte prezentate mai jos:
1. Implementarea proiectului (fiecare partener implicat în această etapă este responsabil
de coordonarea anumitor activităţi din proiect şi/sau îndeplinirea anumitor activităţi din
proiect pentru atingerea rezultatelor corespondente activităţii din proiect sau setului de
activităţi pentru care sunt responsabili aşa cum rezultă din cererea de finanţare şi acordul
de parteneriat, asigurând totodată soluţionarea eventualelor probleme apărute în
implementarea proiectului; mai mulţi parteneri pot contribui la realizarea aceluiaşi set de
activităţi; funcţiile şi activităţile proiectului nu sunt duplicate sau realizate în paralel, ci
sunt realizate în comun). Partenerii pot fi implicaţi inclusiv în activităţi legate de
managementul general al proiectului;
2. Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale - pentru implementarea
proiectului partenerii pot furniza resurse umane (de exemplu experţi pe termen lung
şi/sau scurt), resurse materiale (de exemplu săli de curs, echipamente, etc) şi/sau
expertiză (de exemplu studii, cercetări, analize, etc) necesare în vederea derulării
activităţilor proiectului cum ar fi, de exemplu, activităţile legate de managementul
general al proiectului, achiziţii publice, informare şi publicitate, etc, conform cererii de
finanţare şi acordului de parteneriat.
3. Finanţarea proiectului (partenerii pot contribui financiar la realizarea proiectului prin
asigurarea unei părţi sau a întregii contribuţii minime a solicitantului).
Autorităţile sau instituţiile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entităţi
din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente şi nediscriminatorii
privind alegerea partenerilor din sectorul privat, conform prevederilor O.U.G. 64/2009 cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi
ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.
Condiţii specifice de eligibilitate pentru partenerul privat:
• Institut de proiectare în cel puţin 2 domenii de specialitate din care vin studenţii.
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Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte
1. statutul organizaţiei/ actul constitutiv prin care face dovada că obiectul de activitate
corespunde cerinţelor din anunţul de selecţie (copie, semnat, ştampilat şi certificat
conform cu originalul);
2. situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani (2011, 2012 şi
2013) (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);
3. CV-urile Europass în limba română ale experţilor cheie propuşi de participant pentru
proiect (copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul);
4. documente justificative pentru CV-urile experţilor: diplome, certificate, atestate,
adeverinţe etc. care să ateste informatiile prezentate în CV (copie, semnat, ştampilat şi
certificat conform cu originalul);
5. declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)
privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale (original);
6. declaraţie pe proprie răspundere (semnată şi stampilată de către reprezentantul legal)
privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor şi a contribuţiilor de
asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice) (original);
7. scrisoare de intenţie pentru participarea ca partener în cadrul proiectului POSDRU
(original);
8. lista de proiecte implementate în ultimii 3 ani cu finanţare europeană – (menţionarea
titlului proiectului, nr. contract şi sursa de finanţare, parteneri în cadrul proiectului,
bugetul proiectului);
Dosarul care va conţine documentele de mai sus, va purta menţiunea: “Pentru selecţia de
parteneri POSDRU AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu
piaţa muncii”, DMI 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Cererea de propuneri de
proiecte de tip grant nr. 161, organizată de organizată la sediul Universităţii
POLITEHNICA din Timişoara, P-ţa Victoriei nr.2, Timişoara, jud.Timiş, până la data de
03.06.2013, ora 14:00.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate de către o comisie de
evaluare. Universitatea POLITEHNICA din Timişoara îşi rezervă dreptul de a solicita
orice informaţii sau documente considerate relevante pe parcursul procesului de analiză şi
selecţie iar refuzul nejustificat de prezentare a acestora în termenul comunicat poate
conduce la excluderea entităţii din procedură.
Pe parcursul analizei şi selecţiei se vor acorda punctaje de la 1 la 100, după cum
urmează:
a) Experienţa în implementare de proiecte:
 Număr mediu de angajaţi în ultimii 2 ani de la 1 la 10 de puncte;
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Proiecte finanţate prin POSDRU derulate în ultimii 3 ani (atât în calitate de
partener cât şi în calitate de beneficiar) de la 1 la 20 de puncte;
 Proiecte finanţate din fonduri europene, altele decât cele menţionate la
punctul anterior de la 1 la 20 de puncte;
b) Pentru activitatea relevantă:
* angajaţi cu certificat CNFPA de FORMATOR de la 1 la 10 de puncte;
* angajaţi cu certificat CNFPA de FORMATOR care au condus studenţi în
practică de la 1 la 20 de puncte;
* angajaţi cu certificat CNFPA de FORMATOR care au condus studenţi în
practică şi au realizat lucrări ştiinţifice de la 1 la 20 de puncte.
Entitatea ce va obţine expedia toate documentele solicitate si va cumula cel mai
mare punctaj va fi selectată ca partener. Rezultatul selecţiei va fi publicat in sitetul
proiectului www.practicor.ro.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 00 (+40)256 403734, e-mail: luisa.dungan@mec.upt.ro, ioana.ionel@mec.upt.ro, în atenţia
doamnei Luisa Izabel Dungan sau Ioana IONEL.
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