
ANUNł SELECłIE 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 Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă,  

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA, DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ŞI 
MANAGEMENT INDUSTRIAL ÎN TEXTILE ŞI PIELĂRIE, cu sediul în Oradea, Str. B. 
Ştefănescu Delavrancea nr. 4, judeŃul Bihor, anunŃă organizarea unei proceduri de selecŃie 
pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu mai multe entităŃi, în vederea depunerii unei 
cereri de finanŃare pe Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU), Domeniul Major de IntervenŃie (DMI) 2.1. – TranziŃia de la şcoală la viaŃa activă. 

Principalele activităŃi preconizate a se derula în cadrul proiectului sunt: activităŃi de dezvoltare, 
implementare, monitorizare şi evaluare a serviciilor de consiliere şi orientare profesională a 
elevilor şi studenŃilor din domeniul de studii textile-pielărie; activităŃi de organizare, 
implementare, monitorizare şi evaluare a stagiilor de pregătire practică a elevilor şi studenŃilor; 
activităŃi de tip firme de exerciŃiu şi întreprinderi simulate. 

CerinŃele minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 
depunerii cererii de finanŃare sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului - 
CondiŃii Generale şi CondiŃii Specifice (Cererea de propuneri de proiecte nr. 161, din iunie 2013). 

Scrisoarea de intenŃie va cuprinde o prezentare succintă a activităŃii organizaŃiei (asociaŃie, 
fundaŃie, instituŃie, societate comercială, etc.) din care să rezulte experienŃa relevantă în domeniul 
resurselor umane şi al proiectelor cu finanŃare nerambursabilă. Prezentarea transmisă va putea fi 
folosită la redactarea cererii de finanŃare, secŃiunea "ExperienŃa relevantă a partenerului". 

De asemenea, este necesară experienŃa relevantă şi capacitatea de implicare în derularea 
activităŃilor ce se vor desfăşura în cadrul proiectului, activităŃi mai sus menŃionate. 

OrganizaŃiile interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenŃie la sediul 
DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL ÎN TEXTILE ŞI 
PIELĂRIE, Oradea, Str. B. Ştefănescu Delavrancea nr. 4, judeŃul Bihor sau la adresa de e-mail 
textile@uoradea.ro. 

Termenul limită până la care se pot depune documentele mai sus menŃionate: 10.07.2013. 

 
Oradea, 01.07.2013. 
 


