Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
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: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la
educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea
competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de
învățare duale și de ucenicie.
Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14
Titlu proiect: “Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”
Contract de finanţare nr. POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018)

Nr. de înregistrare: 24210/27.11.2018
ANUNŢ FINAL CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE A PARTENERULUI
în cadrul proiectului
„Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria
alimentară”
COD SMIS 108612
ANUNŢ: REZULTAT FINAL SELECŢIE PARTENER
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)
În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere
Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS
6.13 – 6.14, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță finalizarea procedurii de
selecţie a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în cadrul proiectului
„Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria
alimentară”, COD SMIS 108612, conform Contractului de finanțare nr.
POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018), Programul Operaţional
Capital Uman 2014-2020, Apel nr. POCU/90/6.13/6.14 – Stagii de practică elevi şi studenţi
în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, semnat în data de 05.07.2018.
Contractul de finanțare este în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, 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:
Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea
trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare
profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor,
adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare
bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar
universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă 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 şi domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI.
Obiectiv specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de
specializare inteligenta conform SNCDI.
1

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Scopul proiectului finanţat:
Organizarea și derularea de stagii de practică pentru studenții Facultății de Inginerie –
specializările: Ingineria Produselor Alimentare, Inginerie Biochimică, Echipamente și procese
industriale - nivel licență, Știința și ingineria produselor alimentare ecologice - nivel master,
în cadrul unui angajator local de profil, în conformitate cu curricula/planul de învățământ
pentru specializarea menționată.
Stagiile de practică se vor realiza pentru aprox. 70 studenți, pe durata a 2 ani universitari
Grupul țintă: 70 studenți din cadrul Facultății de Inginerie – specializările: Ingineria
Produselor Alimentare, Inginerie Biochimică, Echipamente și procese industriale - nivel
licență, Știința și ingineria produselor alimentare ecologice - nivel master.
Estimativ, stagiile de practică vor fi susținute după sistemul:
Total ore practică = 90 ore; Min. 1 zi de practică/săptămână pe durata unui an universitar;
Min. 1 zi de evaluare pentru fiecare stagiu de practică/student.
Rezultatul selecției:
Conform calendarului prezentat in ANUNȚUL CU PRIVIRE LA SELECȚIA PARTENERULUI în
cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practica - Primul pas pentru o cariera în
industria alimentara” COD SMIS 108612, nr. 23228/08.11.2018, postat pe site-ul
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a fost prevăzută pentru depunerea
contestațiilor data de 26.11.2018 (până la orele 16). Contestarea se putea face după
finalizarea primei etape a procesului de evaluare și selecție partener, în data de
23.11.2017.
Având în vedere faptul că nu au existat contestații, comisia de evaluare și selecție
consideră finalizat procesul și desemnează pe SC BARLETA SRL în vederea încheierii unui
Acord de Parteneriat în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul
pas pentru o carieră în industria alimentară”, COD SMIS 108612, conform Contractului de
finanțare nr. POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018), Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Apel nr. POCU/90/6.13/6.14 – Stagii de practică
elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”.

Rector,

Manager proiect,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
Semnătura și ștampila

Conf.univ.dr.ing. Lăcrămioara RUSU
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