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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 Ordonanței 

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. Unirii nr 36, 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) 1.2. 

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) 1.2. 

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii ofertelor educaţionale în învăţământul 

superior, pentru 6 programe de studii, prin acţiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului 

educaţional şi adaptarii lui la exigenţele pieţei muncii. 

 

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activități 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.  

 

Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele: 

 

A.1. Activităţi de management al proiectului  

A.2. Informarea şi promovarea proiectului 

A.3. Activitatea de achizitii publice 

A.4. Dezvoltarea, adaptarea, testarea a 6 programe de studii (ciclu de licenta si master) 

A.5 Perfectionare si instruire cadre didactice pentru adaptare programe studii la Cadrul National al 

Calificarilor in Invatamantul Superior 

A.6 Activitati de cresterea accesului la invatamantul superior corelate cu piata muncii 

A.7. Proiectarea, dezvoltarea, implementarea si mentenanta unui sistem informatic care integreaza 

(conecteaza) baze de date si aplicatii informatice pentru: 

• Analiza asteptarilor profesionale ale studentilor si pietei muncii 

• Extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenti 

• Managementul calificarilor pentru studenti si piata muncii 

 

Partenerul va participa preponderent in implementarea activitatii 7, 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)  

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

eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul conditii generale; 
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Condiţii specifice: 

 Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al 

instituţiei,si min. 3 referinte, în domeniul proiectarii, implementarii si mentenantei de platforme 

software web de tip portal si invatare la distanta; 

 Experienţă de derulare a proiectelor finantate prin POSDRU, cu institutii de invatamant superior, 

atat aplicantul cat si institutiile putand fi atat beneficiar cat si partener in proiectele respective – 

min 3 proiecte, cu menţionarea numelui proiectului şi numărului contractului de finantare; 

 Sa detina o echipa de implementare formata min. din:  

o expert coordonator: studii superioare de lungă durată, experienţă de cel puţin 2 ani în 

coordonarea unei echipe de experţi în domeniul dezvoltării şi implementării de platforme 

avansate IT; manager de proiect atestat CNFPA/ANC sau similar; 

o experti IT (min. 3): studii superioare de lungă durată in domeniul IT si similar, experienţă 

relevantă pentru activitatea A7 de cel puţin 2 ani in domeniul IT din care 1 an in pozitie 

similara (in copie conform cu originalul diplome privind specializarile, 

autorizatii/certificate de atestare profesionala; CV pentru fiecare persoana; alte 

documente privind atestarea modului de indeplinire a cerintelor personale de pregatire si 

experienta profesionala; dovada ocuparii a cel putin unei functii similare in cadrul unui 

proiect similar); 

o expert coordonator financiar: studii superioare de lunga durata şi experiență de cel puţin 2 

ani în domeniul financiar; 

 Are implementate si certificate sisteme de management al calitatii si de management al securitatii 

informatiei, fapt atestat prin prezentarea de certificate corespunzatoare (ex. ISO 9001 sau 

echivalent, ISO 27001 sau echivalent); nu se accepta aplicanti care au sistemele mentionate mai 

sus in curs de certificare. 

 

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 să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de 

intenție, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU 1.2” la Registratura Universitatii 

“Constantin Brancusi” Tirgu Jiu, cu sediul în Str. Unirii nr 36, Tg Jiu, jud Gorj, până la data de 

03.07.2013, ora 15. 

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

acest sens de catre managementul universitatii. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de 

contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe siteul 

Universitatii “Constantin Brancusi”. 

  

Descarcare documente: 
Scrisoare intentie 

Fisa descriere parteneri 


