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 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 financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestorapentru
obiectivul convergenţă, :
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi,
adresa poștală Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490, Iaşi, jud.Iaşi, România, anunţă
organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea Acordului de Parteneriat în
vederea depunerii cererii de finanţare pentru următorul proiect:
“Facilitarea tranziției de la sistemul de educație universitar la viața activă pentru o
carieră europeană de succes″ Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii
cu piaţa muncii” DMI 2.1 ‐ Tranzitia de la scoala la viata activa , Apelul 161/2013, Conditii
specifice cerere de propunere de tip grant.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectați în
vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare sunt specificate în
Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 2013 şi Condiţii Specifice
161/2013 (aferente DMI 2.1). Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în
parteneriat sunt : implementarea activităţilor din proiect, la formarea grupului țintă pe
domeniile de specializare ale USAMV Iași, furnizarea de expertiză, de resurse umane, de
resurse materiale, punerea la dispozitie a unor locații pentru desfășurarea activităților și
finanțarea acestora,din resursele bugetare alocate prin acordul de parteneriat, conform
condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului 2013 – Condiţii specifice
161/2013. De asemenea, partenerul trebuie:să dețină experiență în domeniile de
specializare menționate; să aibă capacitatea financiară și de organizare operatională
adecvată(număr locuri de practică);să fie capabil să organizeze evenimente ; să poată
elabora instrumente de lucru IT pentru consilierea și orintarea în carieră a studenţilor.
Ghidurile aferente fiecărui DMI se pot descărca de pe site‐ul www.fonduri‐ue.ro;
www.fseromania.ro;
Partenerii interesati să participe la selecție vor depune o scrisoare oficială de intenţie,
cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU vizând proiectul . «Facilitarea tranziției
de la sistemul de educație universitar la viața activă pentru o carieră europeană de succes»
la sediul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”
Iaşi,Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490, Iaşi, jud. Iaşi sau la fax. 0232/260650 sau la
adresa de e‐mail: dep_cercetare@uaiasi.ro până la data de 15.07.2013.
Criteriile de selecție vor fi legate de specificitatea activităților din cadrul proiectului în
strânsă corelație cu sistemul de educație universitar, domeniului cercetării universitare și
instituții(întreprinderi) în domeniile de specializare menționate. Propunerile de parteneriat
eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor.
În cazul în care vor exista mai mulţi aplicanţi pe aceleasi tip de activitaţi, universitatea
își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea departajării potențialilor
parteneri.

Cererea de participare
Nume solicitant ………………………………………………………………….............……… cu sediul
în………………………………………................. localitatea, strada, sectorul/judeţul,
telefon/fax…………………………………document de infiinţare: ……………….................... document
care dovedeşte înfiinţarea] cod fiscal nr. ............................, emis de .............................. din
data
de ...........................................; cont bancar nr. ........................................., deschis la
Trezoreria/Banca..........................................................,cu sediul în ……………….….reprezentat
de
…………………………………….. în calitate de ……………………… ……................,….. adresa
poștală…………………………………………. telefon……………………………………
e‐mail…….........................................
Declaram urmatoarele :
1. Aplicantul nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile
administrate de către tribunal, nu a început proceduri de aranjamente cu
creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care
se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintro
procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;
2. Aplicantul nu a suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita
profesională de către o instanţă judecătorească cu putere de res judicata (ex:
condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil);
3. Aplicantul nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă,
corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
4. Aplicantul nu este declarat a fi într‐o situaţie gravă de încălcare contractuală prin
neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr‐o procedură de achiziţii sau de altă
finanţare nerambursabilă din fondurile Comisiei Europene;
5. Aplicantul are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din
proiect (conform cerintelor Ghidului conditii generale 2013).
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate
corespund realităţii.
Reprezentant legal,
Semnătură
Stampilă

