
ANUNȚ PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE CANDIDATURI 

 

Urmarea a faptului că până la termenul limită de depunere inițial, respectiv 26.01.2017, ora 

14:00, nu a fost depus nici un dosar de candidatură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi anunţă prelungirea termenului de depunere 

a dosarelor în cadrul procedurii de selecţie a partenerilor naţionali interesaţi pentru încheierea 

unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educaţie şi 

competenţe, Prioritatea de investiţii 10. 

Noul termen de depunere este 27.01.2017, ora 15:00. 

Noul calendarul al procedurii de selecţie: 

Activitate Perioada de desfăşurare 

Depunerea dosarelor 13.01.2017 - 27.01.2017, ora 15:00 

Etapa I - Verificarea administrativă a 

dosarelor 
27.01.2017 

Etapa a 11 - a - Evaluarea în vederea selecţiei 

partenerilor 
27.01.2017 

Publicarea anunţului privind rezultatele 

selecţiei 
27.01.2017, după ora 16:00 

Primirea contestaţiilor 30.01.2017, ora 14:00 

Soluţionarea contestaţiilor 30.01.2017 

Publicarea anunţului final privind partenerii 

selectaţi şi contactarea acestora 
30.01.2017, după ora 16:00 

 

De asemenea, pentru a crește interesul aplicanților în vederea constituirii unui parteneriat 

viabil și adecvat pentru atingerea obiectivului acestei cereri de proiecte se completează 

anuntul inițial cu următoarele:   

  

 

Obiectivele specifice urmărite în cadrul proiectelor vor fi:  

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 

Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă 

a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe 

sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile 

de specializare inteligentă conform SNCDI. 

 



Astfel, conform Ghidului Solicitantului, pentru propunerile de proiecte care vizează învățarea 

la locul de muncă în sectorul agricol, industrie alimentară, silvic și agro-turism, activitățile 

eligibile sunt: 

 

de învățământ superior) şi partenerii de practică (societăţi comerciale/ structuri asociative 

din sectorul agricol) pentru pregătirea a elevilor și a studenților; 

 (internship/ traineeship, 

stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv activități de tip firmă 

de exercițiu (în conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de activitate, acolo unde 

este cazul); 

 potenţiali angajatori 

din sectorul agricol (pentru calificări din agronomie, zootehnie, horticultură, piscicultură, 

veterinar, mecanică agricolă) și cel al industriei alimentare, silvic și agro-turism; 

rofesională pentru elevi, axate pe dobândirea 

de competențe corelate cu necesitățile pieței muncii din sectorul agricol (agronomie, zootehnie, 

horticultură, piscicultură, veterinar). 

 

Astfel, grupurile țintă vizate de proiect vor fi următoarele: 

 Elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 - 4) 

 Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/ de maiștri 

organizate la nivelul unităților de învățământ) 

 Studenți (ISCED 5 – 7) 

 

Toate celelalte cerințe  prezentate în anunțul de selecție parteneri  rămân neschimbate. 

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:  

Conf. Univ. dr. Viorel Floristean, tel: 0724040704, e-mail: vfloristean@uaiasi.ro. 

 

 


