Anunț selecție POSDRU
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,
Universitatea “Politehnica” București, Centrul de Electronica Tehnologica si Tehnici de Interconectare - UPB-CETTI
adresa poștală Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, 060042, București, ROMÂNIA, anunţă organizarea unei proceduri
de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererilor de
finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniile Majore de
Intervenţie (DMI): 1.1 si 5.1.
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 (aferente fiecărui DMI).
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. Ghidurile aferente fiecărui DMI se pot
descărca de pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
Profilul partenerilor
Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor care respectă următoarele condiţii:
Condiţii generale de eligibilitate:



ONG-uri cu activitate relevantă pentru specificul acestor tipuri de activități;



Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi privaţi;



Organizaţii private, membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune
Socială;



Furnizori de FPC autorizaţi privaţi;



Furnizori de servicii sociale privaţi acreditați;



Organizaţii sindicale şi patronate.

Condiţii specifice



Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnatăşi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei,
în domeniul promovării drepturilor şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;



Experienţa de minim 1 an în implementarea de proiecte finanţate din fondurile structurale – menţionarea
numelui proiectului şi numărului contractului de grant.

Firmele sau ONG-urile interesate să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de
intenție, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU 1.1 si 5.1 din data de 18.06.2013” sau “Pentru selecţia
la sediul UPB-CETTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3 Complex LEU, Corp B, cam. 301, sau la adresa de e-mail:
delia.l@cetti.ro, până la data de 18.06.2013.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi
contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată
pe site-ul UPB-CETTI -www.cetti.ro.
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