
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI 

 entități private, pentru proiectele finanțate din fonduri structurale nerambursabile 

 

 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 OMFP 2548/2009, si OMEN 4180/2013,  

 Universitatea “Constantin Brancusi” din Targu-Jiu, cu sediul in Calea Eroilor, nr.30, 

Targu-Jiu, Gorj, Cod Postal 210135, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a 

partenerilor  în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 1.3. 

  

Condiţii generale de eligibilitate 
Organizatie cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, 

întreprinderi individuale sau echivalent). Organizatia trebuie să NU se afle în situaţiile de 

excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul 

conditii generale. 

 

Conţinutul dosarului de participare  

A. Documente de functionare a entitatii:  

(1) Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate 

desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;  

(2) Certificatul de înregistrare fiscală.  

(3) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi în ultimii 2 ani.  

 

B. Documente specifice:  

(1) Declaraţie de eligibilitate, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului Condiții generale 

(semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);  

(2) Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin 

care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în 

implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;  

(3) Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);  

(4) Documente relevante, care să ateste capacitatea entității private de a implementa activitățile 

din proiect pentru care va fi selectată;  

(5) Fişa Partenerului completată cu informatiile necesare pentru inscrierea partenerului in 

sistemul informatic Actionweb (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal); 

 

 

Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl constituie susţinerea procesului de modernizare a 

învăţământului preuniversitar prin elaborarea şi pilotarea cu un grup țintă reprezentativ la nivel 

naţional a curriculumului scolar de Biologie pentru gimnaziu, folosind o abordare inovativă şi 

extinzând utilizarea TIC în activităţile de predare-învățare-evaluare, care să susţină creşterea 

calităţii şi îmbunătăţirea sistemului de învăţământ preuniversitar concomitent cu formarea de 

competențe cheie şi profesionale în acord cu societatea bazată pe cunoaştere. Prin noul model de 



programa scolara se urmareste crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi 

dezvolta competenţe într-un ritm individual, de a transfera cunoştinţele acumulate dintr-o zonă 

de studiu în alta 

 

Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele:  

1. Realizarea de studii si analize in vederea dezvoltarii suportului de curs multimedia 

2.    Dezvoltarea programei scolare si a pachetului educational pentru disciplina Biologie 

pentru gimnaziu 

3.    Dezvoltarea cadrului metodologic in vederea formarii cadrelor didactice 

4.    Formarea cadrelor didactice in vederea implementarii noii programe scolare si a 

pachetului educational 

5.    Implementarea programei scolare utilizand instrumentele suport oferite de  pachetul 

educational 

6.    Realizarea de studii si analize in sprijinul implementarii programei scolare si a pachetului 

educational 

7.    Activitati de informare, diseminare si promovare 

8.    Management de proiect 

 

Partenerii vor fi implicaţi in urmatoarele aspecte prezentate mai jos: 

- Implementarea proiectului  

- Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale  

 

Principalele activitati in care vor fi implicati partenerii de proiect: 

- Realizarea de resurse educationale digitale. 

 

Organizatiile interesate să participe la selecție vor depune documentele cu menţiunea: “Selecţie 

de parteneri pentru proiecte POSDRU” la sediul Universitatea “Constantin Brancusi”  din Str. 

Calea Eroilor, nr.30, Targu-Jiu, Cod Postal 210135, până la data de 26.07.2013 ora 16. 

 

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în scrisoarea de intentie.  

  

 


