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Nr. 3101/19.05.2015

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI

În conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 aprobate
prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul
convergență,

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ)  Sibiu și
Inspectoratul Școlar Județean Bihor, anunța organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui
Acord de Parteneriat cu entități, persoane juridice, în vederea depunerii cererii de finanțare pe Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.2.:
„Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectați în vederea
constiturii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare prntru proiectul POSDRU sunt specificate în
Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solictantului a Condiții Generale și Condiții Specifice (aferente fiecărui
DMI).

Activitățile care vor face obiectul dezvoltat în parteneriat sunt activitățile eligibile menționate în
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, cât și în activitățile transversale, adică managementul proiectului,
achizițiile publice și măsurile specifice pentru informare și publicitate pentru proiect. Ghidurile aferente
fiecărui DMI se pot descărcă de pe site-ul www.fseromania.ro
Obiectivele generale ale proiectului de azi se înscriu în Prevederile relevante pentru Cererea de propuneri de
proiecte strategice nr. 188 „Oportunitati integrate de diminuare a părăsirii timpurii a scolii”.

Cadrul parteneriatului

Titlu proiect: „Abordare inovativă și pachet de resurse suport pentru stimularea participării la
educație” (STIMUL)

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 2.2, CPP. 188

Obiectiv General
Creșterea calității intervențiilor integrate preventive și remediale de informare, consiliere și educație de tip  „a
doua șansă” pentru un grup țintă de 1225 de persoane din 3 regiuni de dezvoltare, S-V Oltenia, Centru și
Nord-Vest, pentru conștientizarea și valorificarea beneficiilor parcursului educațional, în vederea diminuării
fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a abandonului școlar.
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Obiective specifice
O1. Îmbunătățirea nivelului de conștientizare a importanței învățământului obligatoriu pentru
1325 persoane din grupul țină din regiunile de referință;

O2. Facilitarea accesului la servicii integrate și personalizate de orientare, consiliere și asistentă educațională
pentru 225 de persoane din componența remedială și pentru 1000 de persoane din componenta preventivă;

O3. Eficientizarea programului educațional „a două sansa” și a serviciilor de orientare, consiliere și asistentă
educațională remediala, din cele două regiuni de implementare a proiectului, cu ajutorul unui instrument
inovator TIC;

O4. Îmbunătățirea abilităților de citit, scris și numerice și a competențelor lingvistice pentru 225 de persoane
din componenta remedială în cadrul programului de educație de tip a doua șansă”.

Activitățile proiectului
1. Organizarea și desfășurarea unei campanii inovatoare de conștientizare a grupului țintă  de participare la
învățământul obligatoriu.
2. Dezvoltarea și implementarea serviciilor integrate de orientare, consiliere și asistență educațională, inclusiv
prin pilotarea instrumentului TIC (dezvoltat în cadrul A4), pentru corectarea părăsirii timpurii a parcursului
educațional.
3. Orientare, consiliere și asistență educațională pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii.
4. Elaborarea unui instrument inovator TIC care să sprijine activități de orientare, consiliere și asistență
educațională remedială (A2) și programe de educație de tip „a două șansă” (A5).
5. Dezvoltarea, pilotarea și implementarea unor materiale resursă pentru sprijinirea programului educațional
„a două șansă”.
6.Asigurarea managementului general, financiar, monitorizare și raporate în vederea implemenatrii
proiectului.
7. Comunicare, promovare, publicitate și diseminare a proiectului.

Parteneriatul proiectului: Aplicant ISJ Mehedinți
ISJ Sibiu
ISJ Bihor
Organizație non-guvernamentală (ONG) cu activitate relevantă în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii:
promovare beneficii educație și dezvoltare servicii inovative de orientare, consiliere și asistență educațională,
inclusiv expertiza în dezvoltarea abilităților socio-emoționale.

Activitățile în care va fi implicat partenerul: A1, A2, A3, A4, A6, A7

Buget total proiect: 1 100 000 EUR
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Distributie buget parteneri:
Aplicant ISJ Mehedinți - 430 000 EUR
ISJ Sibiu - 270 000 EUR
ISJ Bihor - 270 000 EUR
Partener cu entitate privată: Organizație non-guvernamentală (ONG) – 130.000 EUR

Termenul pentru depunerea documentelor în vederea selecției: 21.05.2015, la secretariatul               ISJ
Mehedinți

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, INSPECTOR ŞCOLAR MRU,
PROF. Dr. Mirela PINTEA ENEA PROF. Florin GHIOCEL

Aviz Juridic,
Jr. Romică ANESCU


