
 

 

ANUNȚ  
 

pentru selectarea partenerilor, entităţi private, în vederea depunerii de proiecte finanţate 
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 H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,  

 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava anunță organizarea procedurii de selecție pentru 

identificarea unui partener, în scopul realizării obiectivelor principale pentru un proiect ce va fi 
depus spre finanțare in cadrul Programul Operațional Sectorial Dezvoltării Resurselor Umane (POS 
DRU), AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, 
Domeniul major de intervenție 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă”, Cererea de Propuneri 
de Proiecte NR. 189 „Stagii de practică pentru studenți”. 

 
În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-

2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele categorii de 
activități: 
1. Activitățile de organizare, implementare la un potențial loc de muncă, monitorizare, evaluare a 
stagiilor de pregătire practică pentru studenți prevăzute în planurile de învățământ obligatorii, care 
vor cuprinde intervenții precum: 
- organizarea stagiilor de pregătire practică (stabilirea condițiilor de desfășurare a stagiilor și de 
evaluare a rezultatelor obținute de studenți, repartizarea acestora în grupe de practică, încheierea 
convențiilor de practică, etc.), inclusiv campanie de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite 
studenților pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică; 
- participarea studenților la stagii de pregătire practică, desfășurate în România sau într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene; 
- crearea/ tipărirea/ multiplicarea/ distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregătire 
practică a studenților (fișe de observare, caiete de practică, etc.); 
- evaluarea rezultatelor obținute de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică; 
- parteneriat pentru organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică a studenților 
2. Organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională, inclusiv construirea 
de instrumente (baterii de teste/chestionare de interese/aptitudini etc.) utile pentru consilierea 
carierei; 
3. Schimb de experiență și diseminare de bune practici privind tranziția de la școală la viața activă, 
inclusiv vizite de studii pentru studenți. 
 



 

 

 

 CONŢINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE 
 
 Orice entitate privată care îndeplineşte criteriile poate depune dosar pentru a fi partener. 
Dosarul va cuprinde: 
 
Documente de funcţionare  
 Statutul  organizaţiei/actul  constitutiv  prin  care  se  face  dovada  că  are  ca  obiect  de 

activitate desfăşurarea activităţilor considerate eligibile în Ghidul Solicitantului (copie 
conform cu originalul). Pentru dovedirea obiectului de activitate  participantul poate 
depune şi un certificat constatator obţinut de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.  

 Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani fiscali incheiați 
(copie conform cu originalul). 

 
Documente specifice 
 Declaraţie de eligibilitate, conform Anexei 1 la Ghidul Solicitantului Condiții Generale 
2015 (în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal); 
 Declaraţie pe propria răspundere (în original, semnată şi ştampilată de către 
reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi 
umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului; 
 O descriere a experienţei relevante a participantului, însoţită de documente care atestă că 
participantul are experienţa relevantă (de exemplu contracte încheiate sau în derulare);  
 Scrisoare de intenţie (în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal); 
 Fişa Partenerului completată cu informațiile necesare pentru înscrierea partenerului în 
sistemul informatic ActionWeb (în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul 
legal). 

 

 Organizațiile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție şi care doresc 
să participe la selecție în vederea încheierii unui acord de parteneriat vor depune documentele cu 
menţiunea “Selecţie parteneri pentru proiecte POSDRU” la sediul Universității “Ștefan cel Mare” 
din Suceava, str. Universității, nr. 13, Corp E, et. II, Registratură, până la data de 29.05.2015, ora 14, 
în atenția domnului Bogdan COCIERU. 
 
 
 ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR 
 
 Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de 
participare va fi realizată în mod direct, utilizând datele de contact furnizate în scrisoarea de intenție. 
 
 


