
 
 
 

ANUNŢ ORGANIZARE PROCEDURA DE SELECŢIE PARTENERI 
 

În conformitate cu prevederile art. 24 din OUG 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale art. 35 din HG nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structural şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Universitatea “Stefan 
cel Mare” din Suceava, cu sediul in str. Universitatii, nr. 13, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru 
încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii sau ale Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, asociaţii şi fundaţii, în vederea depunerii 
unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa 
prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 1.2. „Calitate în învăţământul superior”. 
 
In vederea includerii in parteneriat, potentialul partener va trebui sa respecte cerinţele generale specificate în 
Ghidurile AM POSDRU: Ghidul solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (DMI) 1.2. „Calitate în 
învăţământul superior”. 
 
Obiectivul operaţional principal ale DMI 1.2. „Calitate în învăţământul superior” este imbunătăţirea 
programelor de licenţă şi masterat. Activităţile principale ale proiectului: 

• Introducerea/extinderea utilizării TIC în activităţile de predare/învăţare, management şi planificare în 
învăţământul superior, inclusiv e-learning; 

• Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunătăţirea proceselor şi 
activităţilor educaţionale. 

 
Condiţii generale de eligibilitate: 

• Organizaţie cu personalitate juridică din România; 
• Solicitant eligibil, conform Ghidului condiţii generale. 

 
Condiţii specifice: 

• Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al 
instituţiei, în domeniul informaticii; 

• Experienţă de minim 2 ani în implementarea de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, în calitate 
de solicitant sau partener, cu menţionarea a cel puţin un proiect şi numărul contractului de finanţare 
aferent. 

 
Partenerii pot fi implicaţi în implementarea proiectului prin furnizare de expertiză, resurse umane, resurse 
materiale, participare la finanţarea proiectului. Aspectele legate de implicare vor fi negociate cu entitatea 
selectată. 
In vederea participarii la selectie, organizaţiile interesate vor depune Fişa Partenerului, Scrisoarea de intenţie, 
documentul care atestă personalitatea juridică, în plic sigilat, cu menţiunea: „Pentru selecţia de parteneri în 
proiectul privind extinderea utilizării TIC în managementul şi planificarea activităţilor didactice din Universitatea 
“Stefan cel Mare” Suceava, la Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava, Registratura, str. Universitatii, nr. 13, 
Corp E, et. II, până la data de 24 iulie 2013, ora 12. 
 
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate de către o comisie de evaluare numită în acest 
sens de către conducerea universităţii. Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita orice informaţii sau 
documente considerate relevante pe parcursul procesului de analiză şi selecţie, iar refuzul nejustificat de 
prezentare a acestora în termenul comunicat, poate conduce la excluderea entităţii din procedură. 
Pe parcursul analizei şi selecţiei se vor acorda punctaje de la 1 la 100, după cum urmează: 

• Activitate relevantă în domeniul informaticii – 1 - 50 puncte; 
• Pentru experienţă în implementarea proiectelor - 1 - 50. 

Entitatea care va obţine cel mai mare punctaj va fi selectată ca partener. Rezultatul selecţiei va fi publicat la 
adresa www.usv.ro. 
 
Informaţii suplimentare la tel. 0741-221404, e-mail: cturcu@eed.usv.ro, în atenţia persoanei de contact: 
prof.dr.ing.ing. Cornel TURCU. 
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