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Nr. 19955/07.10.2022 

 

 
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI – OPERATORI ECONOMICI 

 

în vederea constituirii unui consorțiu regional integrat pentru învățământ dual și pentru depunerea unei 

cereri de finanțare în cadrul competiței de proiecte finanțată prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR), Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, 

Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, 

Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 

10 campusuri profesionale integrate. 

 

În conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență 124/2021, privind stabilirea 

cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare 

şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi ale Hotararea 209/2022 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind 

stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare 

şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu respectarea principiilor de transparenţă, tratament 

egal, nediscriminare şi utilizarea eficientă a fondurilor publice, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu sediul în Bacău, Calea Mărășești, nr. 157, 

demarează procedura de selecţie pentru parteneri - agenţi economici - pentru încheierea unui Acord de 

Parteneriat pentru constituirea unui consorțiu regional integrat pentru învățământ dual în vederea 

depunerii unei cereri de finanţare în cadrul programului: Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea 

unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a 

minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale 

integrate. 

Scopul apelului de proiecte este pilotarea rutei complete de învățământ dual în cadrul unor 

consorții regionale integrate pentru învățământ dual, fiecare fiind constituit obligatoriu din următoarele 

tipuri de entități:  

- instituție/ instituții de învățământ superior,  

- unitate/ unități de învățământ profesional și tehnic,  

- unitate/unități administrativ – teritoriale (UAT),  

- operator/operatori economici, la care se pot adăuga, după caz, și alți parteneri relevanți pentru formarea 

și inserția absolvenților, de la nivel național sau european, pentru a sprijini angajatorii să joace un rol 

activ în domeniul formării profesionale a elevilor și a studenților. 

Scopul consorțiilor regionale, care vor fi înființate în cadrul acestui program, constă în 

dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de 

absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional pentru elevii înscriși în învățământul dual de 

nivel preuniversitar și crearea premiselor pentru ca aceștia să poată urma programele de învățământ 

terțiar. În cadrul consorțiilor integrate, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3 – 8, conform 

Cadrului Național al Calificărilor. 
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Constituirea consorțiilor integrate pentru învățământul dual Consorțiul regional integrat pentru 

învățământ dual este un parteneriat fără personalitate juridică, constituit în baza unui Acord de 

parteneriat la nivel regional, de sine stătător, format cel puțin din următoarele tipuri de entități: licee 

profesionale de stat și/sau particulare acreditate, instituții de învățământ superior de stat sau private 

acreditate, autorități publice locale și operatori economici. Consorțiul poate include și alți parteneri 

relevanți în domeniul pregătirii profesionale, care pot susține un ecosistem extins de formare duală. 

Între partenerii consorțiului se va încheia un acord de parteneriat cu o durată de minimum 15 ani, 

prin care se organizează consorțiul de învățământ dual cu denumire proprie, formă de asociere fără scop 

patrimonial, cu rolul de a participa la dezvoltarea învățământului profesional dual, cu rute complete, 

pentru calificări cerute pe piața muncii. 

Prin consorțiile de învățământ dual se vor dezvolta campusuri profesionale integrate în care se 

desfășoară învățământul liceal dual și învățământul universitar dual și care reprezintă parte a 

infrastructurii școlare, infrastructurii universitare, infrastructurii operatorilor economici și a partenerilor, 

pusă la dispoziția consorțiului pentru procesul de învățământ, fără scop patrimonial. 

Acordul de parteneriat va evidenția disponibilitatea partenerilor de a susține prin resurse proprii 

(umane/ materiale/ financiare), inclusiv prin alocarea de terenuri și spații dotate adecvat, organizarea și 

desfășurarea activităților propuse la nivelul consorțiului. 

Scopul consorțiului constă în dezvoltarea învățământului dual centrat pe nevoile pieței muncii, 

atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs 

educațional pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar și crearea premiselor pentru 

ca aceștia să poată urma programele de învățământ terțiar. 

Denumirea generică de operatori economici, include operatorii economici/instituții de interes 

public/alte organizații - persoane juridice, care îndeplinesc condițiile legale referitoare la capacitatea 

juridică de angajator. 

Sunt asimilate operatorilor economici, și organizațiile care acționează în numele acestora 

(asociații/clustere/consorții de operatori economici/alte structuri asociative cu personalitate juridică ale 

operatorilor economici) pentru încheierea acordului de parteneriat pentru formarea profesională a 

elevilor/ studenților prin învățământul dual. 

Consorțiile care au semnat Acordul de parteneriat, la nivel regional, pentru a obține finanțare în 

cadrul programului pilot finanțat prin apelul de proiecte, vor solicita avizul de constituire Ministerului 

Educației (ME), înainte de depunerea cererii de finanțare, conform Metodologiei de constituire a 

consorțiilor integrate pentru învățământ dual. 

Liderul de parteneriat va asigura coordonarea acțiunilor membrilor consorțiului în procesul de 

educație și formare profesională a elevilor/studenților care își desfășoară activitatea în cadrul entităților 

din cadrul consorțiului. 

Deciziile în cadrul consorțiului vor fi asigurate printr-o structură din care fac parte reprezentanții legali 

ai tuturor entităților partenere. Contribuțiile de tipul resurse proprii (umane/materiale/ financiare), 

inclusiv prin alocarea de terenuri și spații dotate adecvat, organizarea și desfășurarea activităților propuse 

la nivelul consorțiului, vor fi evidențiate în acordul de parteneriat, însoțite de precizări privind 

înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul implementării activităților din consorțiu 

precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea parteneriatului. 

Criteriile de eligibilitate pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească pentru a fi 

selectat/i ca partener/i în cadrul consorțiului regional integrat pentru învățământ dual în vederea 

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare la competiția din cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta 

C15:Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, 

Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 

campusuri profesionale integrate, sunt disponibile la adresa: 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Consortii_dual/%5BCons

ultare_publica%5D_Ghid_consortii_invatamant%20dual.pdf. 

Partenerul/partenerii trebuie să aibă profilul, competențele, experiența și expertiza necesare 

pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului, în contextul creării consorțiului, conform 

prevederilor GHIDULUI SOLICITANTULUI - Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate 

pentru învățământ dual. 
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Entitățile interesate să participe la selecție vor depune o scrisoare oficială de intenţie, cu 

menţiunea: „Pentru selecţia de parteneri aferent depunerii unei cereri de finanțare în cadrul PNRR, 

Pilonul VI, Componenta C15, Reforma 4, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și 

dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate”, până la data de 14 octombrie 

2022, ora 12:00, la Registratura Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești, nr. 157, 

Corp D, etaj I, camera 104 sau la adresa de e-mail: rector@ub.ro . 

Pentru derularea procedurii de selecție a partenerilor eligibili agenţi economici, va fi stabilită o 

comisie de evaluare și selecție a entității/entităților partenere, prin Decizia Rectorului Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Comisia va analiza informațiile din cadrul Scrisorii/Scrisorilor de intenție depuse de 

operatorul/operatorii economici, va evalua oferta/ofertele și va stabili partenerul/partenerii selectați. 

Scrisorile de Intenție vor fi analizate în ordinea primirii lor. 

Data de evaluarea a informațiilor și a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din cadrul Scrisorii de 

intenție este 17 octombrie 2022, ora 16:00. 

Anunţarea rezultatelor selecției se va face la data de 18 octombrie 2022, ora 12:00. 

Lista finală a partenerilor eligibili va fi publicată pe site-ul Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău www.ub.ro, la data de 18 octombrie 2022, ora 15:00. 

Partenerii selectaţi, agenţi economici, vor fi informați cu privire la rezultatul selecției, printr-o 

scrisoare de acceptare. 
 
 

 

 
 

R E C T O R, 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY 
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