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 Stefan cel Mare Suceava, cu sediul in str. Universitatii, nr. 13 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)
1.2.
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
- Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);
- Documente relevante, care să ateste capacitatea entității private de a implementa activitățile din proiect
pentru care va fi selectată;
- Fişa Partenerului completată cu informatiile necesare pentru inscrierea partenerului in sistemul
informatic Actionweb (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);
Obiectivul general al proiectului
Proiectul are drept obiectiv general cresterea calitatii ofertei educationale in invatamantul superior prin
adaptarea și îmbunătăţirea programelor de studii de masterat in scopul corelarii acestora cu cerintele in
continua schimbare ale pietei muncii, si facilitarea accesului la invatamantul superior prin extinderea
oportunităţilor de învăţare adresate studenţilor prin implementarea de solutii software in activitatile de
predare-invatare.

Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele:
1. Management de proiect.
2. Dezvoltarea programului de formare.
3. Dezvoltarea instrumentelor informatice suport.
4. Implementarea programului de formare.
5. Realizarea de studii şi analize în sprijinul implementării programului de formare.
6. Activităţi de informare, diseminare şi promovare.
Partenerii vor fi implicaţi in urmatoarele aspecte prezentate mai jos:
- Implementarea proiectului
- Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale
Principalele activitati in care va fi implicat partenerul de proiect:
- Realizarea de resurse educationale digitale.
Organizatiile interesate să participe la selectie vor depune documentele cu menţiunea: “Selecţie de
parteneri pentru proiecte POSDRU” la sediul Universitatii “Stefan cel Mare” Suceava, Registratura, str.
Universitatii, nr. 13, Corp E, et. II, până la data de 29.07.2013 ora 16.
Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în scrisoarea de intentie.

