Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Nr. înreg. ……………

ANUNŢ DE INTENŢIE
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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, anunţă organizarea unei
proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea depunerii unei
cereri de finanţare pe programul POSDRU, Domeniul Major de Intervenţie 1.2. „Calitate în
învăţământul superior”.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte
POSDRU sun specificate în ghidurile AMPOSDRU: Ghidul solicitantului – Condiţii Generale şi
Condiţii Specifice (aferente fiecărui DMI).
Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activităţile eligibile
menţionate în Ghidul solicitantului – Condiţii specific CPP 156, cât si activităţile transversale,
adică managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi
publicitate pentru proiect.
Ghidurile aferente fiecărui DMI se pot descărca de pe site-ul
http://www.fseromania.ro/index.php. Obiectivele generale ale proiectelor se înscriu în Prevederile
relevante pentru Cererea de Propuneri de proiecte strategice nr. 156 „Programe de studii mai bune
pentru studenţi si piaţa muncii”.
PROFILUL PARTENERILOR
Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor care respectă următoarele condiţii:
Condiţii generale de eligibilitate – categorii de parteneri eligibili:
•
Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice si private;
•
ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti;
•
Alte organizaţii legal constituite care desfăşoară activităţi relevante in cadrul
proiectului şi care demonstrează că au în obiectul de activitate al instituţiei şi
activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;
•
Să nu se afle în situaţiile de excludere prevăzute in cadrul Regulilor generale privind
eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale. (Declaraţie
pe proprie răspundere);
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Activitate relevantă dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de
reprezentantul legal al organizaţiei;
Experienţa relevantă pentru domeniul proiectului – furnizarea de soluţii informatice
dovedită prin prezentarea a 2 contracte/proiecte, aflate în curs sau finalizate, in care
firma/instituţia deţine calitatea de furnizor, in ultimii 3 ani – se va menţiona numele
proiectului, valoarea şi numărul contractului/contractului de finanţare;
Existenţa capacităţii operaţionale la nivel interregional, regional şi judeţean.

Partenerii vor fi implicaţi în cel puţin două din cele trei aspecte prezentate mai jos:
•
Implementarea proiectului
•
Furnizarea de expertiză, resurse umane şi materiale
•
Finanţarea proiectului.
Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune Fişa Partenerului completată şi
Scrisoarea de intenţie, cu menţiunea: „Pentru selecţia de parteneri POSDRU vizând proiectul
DMI 1.2 propus de Facultatea de Inginerie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul.
Victoriei, nr. 10, cod 550024, Sibiu, jud. Sibiu, România, până la data de 15.07.2013, ora 14.00 la
Biroul Programe Structurale, Bvd. Victoriei, nr.10, Sibiu.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate, selectate şi aprobate în ordinea primirii lor.
Partenerul selectat va fi contactat direct iar lista finală va fi publicată pe www.ulbsibiu.ro
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