
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI 

 

În conformitate cu prevederile 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 urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 

precum si ale Ordinului 2548/2009, 

 

Universitatea “Constantin Brancusi” Tirgu Jiu, cu sediul în Str. Calea Eroilor nr 3, Tg Jiu, jud 

Gorj, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de 

Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de 

Intervenţie (DMI)2.1. 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte 

POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 

şi Condiţii Specifice (DMI) 2.1. 

Obiectivul general al proiectului imbunatatirea competentelor studentilor si masteranzilor aflati 

in situatia de tranzitie de la scoala la piata muncii. Proiectul vizeaza corelarea cunostintelor 

teoretice acumulate in timpul studiilor superioare cu cerintele pietei muncii prin participarea 

studentilor la stagii de practica in intreprindere simulata. 

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile 

eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activitățile transversale, 

adică managementul proiectului, achizițiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi 

publicitate pentru proiect: 

1. Management de proiect;  

2. Achizitii publice;  

3. Identificarea nevoilor de aptitudini de munca a membrilor grupului tinta;  

4. Dezvoltarea softului de intreprindere simulata;  

5. Pregatirea sesiunilor de consiliere si orientare vocationala;  

6. Desfasurarea sesiunilor de practica in intreprinderea simulata pentru 360 de participanti;  

7. Desfasurarea sesiunilor de consiliere si orientare profesionala pentru 360 de participanti; 

8. Organizarea si implementarea unei campanii de informare si mediatizare;  

9. Promovarea proiectului; 

10. Monitorizarea si evaluarea proiectului.  

Partenerul va participa preponderent in implementarea activitatii 4, precum si in activitatile 

orizontale de management de proiect, achizitii si informare si publicitate.  

Profilul partenerilor 

Condiţii generale de eligibilitate: 

 Organizatie cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, 

întreprinderi individuale sau echivalent); (Certificat de inregistrare la Registrul Comertului) 

 Trebuie să nu se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind 

eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul conditii generale. (Declatatie pe proprie raspundere) 

 Capacitate economica si financiara: realizarea unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani 

(2010, 2011, 2012) de minim 850.000 lei, avand in vedere valoarea estimata maxima a 

asistentei financiare nerambursabile pe care o poate primi partenerul. (Prezentarea 

bilanturilor pe ultimii 3 ani); 

 

Condiţii specifice 



 Activitate relevanta, dovedita de fisa partenerului, semnata si stampilata de reprezentantul 

legal al institutiei, in domeniul implementarii de solutii IT. 

 Prezentarea cel putin a unui contract incheiat sau in curs de implementare cu valoarea 

minima de 850.000 lei, fara TVA, care sa fi inclus dezvoltarea aplicatiilor/solutiilor 

IT (Aplicantul va depune copii dupa contracte similare, certificate conform cu originalul). 

 

Experienţă de derulare a proiectelor finantate prin POSDRU cu valoarea 

minima a asistentei financiare nerambursabile de 850.000 lei,  in calitate de 

solicitant sau partener – min 3 proiecte din care cel putin unul cu grup tinta reprezentat de 

studenti care sa fi avut componente de consiliere si orientare vocationala si de coaching si cel 

putin unul care sa fi presupus dezvoltarea de platforma de Intreprindere simulata/Firma de 

exercitiucu menţionarea numelui proiectului şi numărului 

contractului de finantare; (Aplicantul va depune copii dupa contracte, certificate conform cu 

originalul; pentru demonstrarea experientei se vor prezenta recomandari din partea 

beneficiarilor); 

 Sa detina experti IT (min 4: 2 programatori, 1 analist, 1 web designer): 

studii superioare de lungă durată in domeniul IT si similar, experienţă relevantă de cel puţin 2 

ani, din care in min 1 an in pozitie similara. (in copie conform cu originalul diplome privind 

specializarile, autorizatii/certificate de atestare profesionala ; CV pentru fiecare persoana) 
 

Partenerii naţionali şi transnaţionali vor implicaţi cel puţin în două din cele trei aspecte 

prezentate mai jos: 

1. Implementarea proiectului 

2. Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale 

3. Finanţarea proiectului 

Organizatiile interesate sa participe la selecție vor depune Fisa Partenerului completata si 

Scrisoarea de intenție, cu mentiunea: “Pentru selectia de parteneri POSDRU 2.1” la 

Universitatea “Constantin Brancusi” Tirgu Jiu – Departamentul Cercetare-Dezvoltare cu sediul 

in Strada Unirii nr.36, Tirgu Jiu, judetul Gorj, pana la data de 29.07.2013…………………... 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate si selectate de catre comisia de evaluare 

numita in acest sens de catre managementul universitatii. Partenerii selectati vor fi contactati 

direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului. Lista finala a partenerilor selectati va fi 

publicata pe siteul Universitatii “Constantin Brancusi” Tirgu Jiu. 

Descarcare documente: 

 scrisoare-intentie 

 fisa-descriere-parteneri 


