ANUNT SELECTIE PARTENERI
In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 362/2009 si 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 convergenta, precum si ale Ordinului 2548/2009,
Universitatea “Constantin Brancusi” Tirgu Jiu, cu sediul in Str. Calea Eroilor 30, Tirgu Jiu, judetul Gorj,
anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea Acordurilor de Parteneriat cu entitati
de drept privat, in vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Interventie (DMI) 2.1. Tranzitia de la
scoala la viata active.
Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii
parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate in
Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (DMI) 2.1.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea aptitudinilor de munca ale elevilor si studentilor prin furnizarea de
servicii de orientare si consiliere profesionala eficiente prin educatie, orientate catre cresterea sanselor de ocupare si
imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii din zona monoindustriala Gorj.
Activitațile care vor face obiectul proiectelor dezvoltate in parteneriat sunt activitați eligibile menționate in
Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, cat si activitațile transversale, adica managementul proiectului, achizițiile
publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selectarea grupului ţintă
Infiintare Centru pentru consiliere si orientare profesionala. Identificarea nevoilor de orientare
si consiliere pentru tinerii din zona monoindustriala Gorj
Furnizarea serviciilor de orientare si consiliere
Stagii de practica in cercetare pentru student
Publicitate, diseminare si valorizare
Managementul de proiect

Partenerul/-ii va/vor participa preponderent in implementarea activitatilor care vizeaza activitatile de
orientare si consiliere, selectare grup tinta, diseminare rezultate, respectiv dezvoltarea si implementarea
de solutii pentru imbunatatirea proceselor si activitatilor educationale.
Profilul partenerilor
Conditii generale de eligibilitate:
 Organizatie cu personalitate juridica din Romania (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, intreprinderi
individuale sau echivalent)
 Trebuie sa nu se afle in situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor generale privind
eligibilitatea solicitantilor din Ghidul conditii generale;
Conditii specifice
 Activitate relevanta, dovedita de fisa partenerului, semnata si stampilata de reprezentantul legal al
institutiei, in domeniul educatiei.
Partenerii nationali si transnationali vor fi implicati in cel putin in doua din cele trei aspecte prezentate
mai jos:
1. Implementarea proiectului
2. Furnizare de expertiza, resurse umane si materiale
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3. Finantarea 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 12.08.2013.
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 site-ul
Universitatii “Constantin Brancusi” Tirgu Jiu.
Descarcare documente:
 scrisoare-intentie
 fisa-descriere-parteneri
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