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 O.U.G. 64/2009
aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum și ale Ordinului 2548/2009,
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, cu sediul în
Bulevardul Mărăşti, nr. 59, Bucureşti, cod poștal 011464, anunţă organizarea unei proceduri de
selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii
unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU), Axa 2, Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2.1 Tranziția de la școală la viața activă.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectaţi 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 (DMI) 2.1., CPP 189/2015 “Stagii de practica pentru studenti”- Proiecte de tip grant.
Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de pregătire practică a studenţilor, prin
participarea la stagii de practică, în vederea corelării competenţelor dobândite în procesul educaţional
cu cerinţele angajatorilor, pentru o facilă integrare pe piaţă muncii în domeniul în care studiază.
Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţi eligibile
menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activităţile transversale, adică
managementul proiectului (inclusiv achiziţiile publice) şi măsurile specifice pentru informare şi
publicitate pentru proiect.
Proiectul se va derula pe o perioadă de 6 luni și se va încheia nu mai târziu de 31 decembrie 2015.
Activităţile principale ale proiectului sunt următoarele:
A1. Management (coordonare proiect, achiziţii, audit);
A2. Infomare – publicitate (website proiect şi informare –diseminare);Campanii de conştientizare a
cu privire la oportunităţile oferite studenţilor pentru efectuarea de stagii de practică.
A3. Consiliere şi orientare în carieră a studenţilor;
A4.Desfăşurarea stagiilor de practică la parteneri din mediul de afaceri;
A5. Derularea de întâlniri pentru schimb de experienţă şi bune practici cu reprezentaţi ai mediului de
afaceri din domeniul de practică al studenţilor.
Profilul partenerilor
Condiţii generale de eligibilitate:
 Organizaţie cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate,
întreprinderi individuale sau echivalent).
 Trebuie să nu se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale
privind eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul condiţii generale.
Condiţii specifice
 Activitate relevantă pentru rolul propus în proiect, dovedită de fişa partenerului, semnată şi
ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei.
 Experienţă de minim 2 ani în implementarea de proiecte finanţate din fondurile structurale, în

calitate de solicitant sau partener – menţionarea numelui proiectului şi numărului contractului
de finanţare.
Partenerii naţionali şi transnaţionali vor fi implicaţi în cel puţin două din cele trei aspecte prezentate
mai jos:
1. Implementarea proiectului
2. Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale
3. Finanţarea proiectului
Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea
de intenţie, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU 2.1- CPP 189/2015” la sediul
Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti din Bulevardul Mărăşti, nr.
59, Bucureşti, cod poștal 011464, pe fax la nr. 021 318 28 88 sau e-mail la adresa:
post@info.usamv.ro până la data de 25.05.2015.
Pentru organizatiile candidati care transmit documentele in format electronic, daca in urma procesului
de selectie vor fi eligibili pentru depunerea unei cereri de finantare in parteneriat cu Universitatea de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, acestora li se vor solicita si documentele
in original.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate și selectate de către comisia de evaluare numită în
acest sens de către managementul universităţii. 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
Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

