
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI 

Aprilie - Mai  2014 

Pentru proiecte cu finanțare din fonduri GRANTURILE SEE 2009-2014 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64 din 2009 cu modificările și completările ulterioare, 

aprobată cu modificări prin Legea nr 3623/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. 

64 din 2009 aprobate prin O.M.F.P. 2548/2009 și O.M.E.N. nr 4180/2013. 

Universitatea  ”Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul in mun. SUCEAVA, str. Universității nr. 13, 

www.usv.ro, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor în vederea depunerii unei 

cereri de finantare în cadrul GRANTURI SEE, 2009-2014 - APEL DE PROPUNERI DE 

PROIECTE ”COERENT”, lansat la data de 17 martie cu termen limită de depunere 19 mai 2014. 

 

CONDIȚII GENERALE DE ELIGIBILITATE 

Organizație cu personalitate  juridică din România  (cu excepția PFA, Intreprinderi individuale sau 

echivalent) sau din alte state membre UE, care NU se află în situații de excludere prevăzute în cadrul 

regulilor generale privind eligibilitatea promotorilor de proiecte si partenerilor din Ghidul 

Aplicantului RO10 ”Copii și tineri aflați în situații de risc și initiative locale și regionale pentru 

reducerea inegalităților naționale și pentru ppromovarea incluziunii sociale”.    

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE 

-  Scrisoare de intenție  - semnată și ștampilată de către reprezentatul legal; 

- Fișa Partenerului, completată cu informații relevante, conform cu prevederile Ghidului 

Aplicantului -  a se vedea documentatia completa  de pe www.frds.ro   

 

TITLUL PROVIZORIU al CERERII de PROIECT:  

Initiative locale si regionale coerente pentru  promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor 

aflati in situatii familiale de risc  

 

OBIECTIVUL GENERAL AL CERERII DE FINANȚARE:  

Dezvoltarea si testarea unor planuri locale si regionale de acțiune pentru promovarea 

incluziunii sociale a familiilor defavorizate din comunitati izolate.   

 

ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE – cf. cu APELUL DE PROPUNERI si GHIDUL APLICANTULUI  

si consultarea  intre parteneri in faza de redactare a cererii de finantare. 

 

Partenerii vor fi implicati, conform documentatie în: Implementarea  activitatilor proiectului, 

Furnizarea de expertiza în resurse umane si materiale, Co-finantare (unde este cazul).  

 

Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune sau vor trimite prin curierat documentele 

solicitate cu mențiunea: SELECTIE DE PARTENERI DE PROIECTE ” GRANTURI SEE – 

COERENT”., la sediul Universității Stefan  cel Mare din Suceava, str. Universitatii, nr. 13, Corp E, 

etaj II, registratura (in atentia d-nei lector univ.dr. Rodica IACOBESCU- F.I.G.). Data limită de 

depunere sau trimitere prin posta /curierat:  9 mai 2014..  

Partenerii selctati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate în Documentatia 

depusă.  

http://www.usv.ro/
http://www.frds.ro/

