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 anunță 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 1 „Educatia si formarea
profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere” DOMENIUL
MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1 ,,Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate”.
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 acestui 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. 190 „Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”.
Cadrul parteneriatului
Titlu proiect: Invata sa castigi!
Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1, CPP. 190
Obiectiv General
Creşterea accesului la educaţie de calitate şi asigurarea de competenţe cheie şi competenţe profesionale pentru
15.000 elevi din invatamantul preuniversitar.
Obiective specifice
Obiectiv specific 1:
Imbunătăţirea performanţelor şcolare a 15.000 elevi prin furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere şcolară in
vederea alegerii concursului potrivit rutei de studii/profesionale, intr-o perioada de 5 luni de la data semnarii
contractului de finantare.
Obiectiv specific 2:
Creşterea accesului şi participării la educaţie, pentru 15.000 elevi, prin organizarea si derularea concursurilor
judetene si a activitatilor extracurriculare, intr-o perioada de 5 luni de la data semnarii contractului de finantare.
Obiectiv specific 3:
Dobândirea competenţelor cheie şi a celor profesionale, cu accent pe dezvoltarea abilităţilor personale si pe
promovarea culturii antreprenoriale si a cetateniei active, pentru 15.000 elevi, intr-o perioada de 5 luni de la data
semnarii contractului de finantare.
Activitățile proiectului
A1. Managementul proiectului
A2. Identificarea și selecția grupului țintă pentru desfășurarea proiectului
A3. Realizarea metodologiilor pentru concursurile județene și a instrumentelor informatice suport pentru
desfășurarea acestora
A4. Orientarea și consilierea elevilor in vederea alegerii concursului potrivit rutei de studii/profesionale a acestora
A5. Desfășurarea pregatirii elevilor pentru participarea la concursurile județene și a atelierelor extracurriculare
(nonformale + tic)
A6. Derularea concursurilor online (ce au in vedere extinderea utilizării TIC în învățământul preuniversitar)
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Parteneriatul proiectului:
Aplicant: ISJ Mehedinți
Partener: Organizație legal constituita care desfasoara activităţi relevante în cadrul proiectului şi demonstreaza ca
are în obiectul de activitate al instituţiei şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care are rol de
partener.
Activitățile în care va fi implicat partenerul: A1, A2, A3, A4, A6
CONŢINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE:
Orice entitate privată care îndeplineşte criteriile poate depune dosar pentru a fi partener. Dosarul va cuprinde:
Documente de funcţionare a entităţii:
 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 în plus şi un certificat constatator
obţinut de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
 Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani Solicitantului (copie conform
cu originalul) ;
 Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi în ultimii 2 ani (original).
Documente specifice:
 Declaraţie de eligibilitate, conform Anexei 1 la Ghidul Solicitantului. Condiții generale (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 curs de derulare);
 Scrisoare de intenţie (în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);
 O propunere de proiect (inclusiv bugetul acestuia)
Entitățile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție şi doresc sa participe la selecție in
vederea încheierii unui acord de parteneriat, vor depune pana la data de 15.06.2015 ora 16:00, dosarul de
participare la sediul ISJ Mehedinți.
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