
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 urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum si ale 
Ordinului 2548/2009, 
 
ADRBI, institutie neguvernamentala, non profit de utilitate publica, cu personalitate juridica, 
care functioneaza in baza Legii 315/2004 , cu sediul social in BUCURESTI, Str. Mihai Eminescu nr 
163, sector 2, Bucuresti, cod fiscal 11869530, avand contul RO32RNCB0090000538790001 
dechis la BCR Lipscani, Bucuresti, reprezentata prin Dan Nicula, in calitate de Director General 
anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu 
entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2.3 
„Acces şi participare la formare profesională continuă”  – cererea de propuneri de proiecte nr. 
164.   
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 sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi 
Condiţii Specifice (DMI) 2.3. 
 
Obiectivul general este dezvoltarea capitalului uman si cresterea calitatii fortei de munca prin 
dezvoltarea si implementarea de activitati de consiliere/orientare si programe de formare 
profesionala continua pentru min 700 de angajati din regiunile Bucuresti-Ilfov (judetele 
Bucureşti, Ilfov) si Sud-Est (judetele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea si Vrancea) intr-un 
interval de 18 luni, in vederea obtinerii unei calificari complete. 
 
Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activități eligibile 
menționate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, precum şi activitățile transversale, adică 
managementul proiectului, achizițiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate 
pentru proiect. 
 
Activitatile principale ale proiectului vor fi  urmatoarele: 
A1. Managementul proiectului ; 
A2. Implementarea masurilor de informare, promovare si publicitate a proiectului;  
A3. Planificarea si derularea achizitiilor ; 
A4. Dezvoltarea programelor de FPC ; 
A5. Desfasurarea activitatilor de stimulare a angajatilor in vederea participarii la FPC ; 
A6. Derularea programelor de FPC pentru min 700 de angajati. 
 
Profilul partenerilor cautati: 
 

a) Furnizori de FPC – functie de punctajul obtinut (vezi criteriile de selectie) pot fi selectati 
mai multi parteneri; 
- organizatie cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, 
întreprinderi individuale sau echivalent) 



- trebuie să nu se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale 
privind eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul conditii generale; 
- furnizor de FPC inscris in registrul ANC la momentul depunerii proiectului (iulie 2013); 
- activitate relevanta de FPC in regiunile mentionate – descrisa in fisa partenerului; 
- capacitate administrativa de a forma minimum 50 de angajati in 18 luni – declaratie 

FPC, de preferat pe nivelul 1 si 2 de calificare;   
- va fi implicat in mod deosebit in activitatea A6. Derularea programelor de FPC pentru 

min 700 de angajati si daca este necesar A4. Dezvoltarea programelor de FPC ; 
 

b) Organizatii eligibile conform Conditii Specifice CPP 164, pag 15 cu puternice legaturi cu 
mediul de afaceri regional, care sa faciliteze accesul la grupul tinta (angajati) 
- Organizatie cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, 
întreprinderi individuale sau echivalent) 
- Trebuie să nu se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale 
privind eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul conditii generale; 
- Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de 
reprezentantul legal al instituţiei în domeniul implementarii de proiecte POSDRU DMI 
2.3. 
- capacitate organizationala de a aduce in grupul tinta minimum 50 de angajati – 

declaratie partener facilitare grup tinta;  
- va fi implicat in mod deosebit in activitatea A5. Desfasurarea activitatilor de stimulare 

a angajatilor in vederea participarii la FPC ; 
 
Criterii de selectie: 

1. Eligibilitatea partenerului (declaratie pe propria raspundere): 35 pct; 
2. Activitatea relevanta in domeniul proiectului (fisa partenerului): 50 puncte; 
3. Experienta in implementare de proiecte cu finantare nerambursabila (fisa partenerului): 

5 puncte; 
4. Prezentarea proiectului nr 1: 5 puncte 
5. Prezentarea proiectului nr 2: 5 puncte 

Pentru candidatii pentru furnizori de FPC este obligatorie depunerea declaratiei de FPC (atasata 
la prezentul anunt). 
Pentru candidatii la organizatii acces grup tinta este obligatorie depunerea declaratiei partener 
facilitare grup tinta. 
Aplicantii care nu trimit declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea vor fi automat 
descalificati.   
Aplicantii care nu completeaza toate sectiunile fisei partenerului vor fi automat descalificati.   
 
Partenerii naţionali vor fi implicaţi cel puţin în două din cele trei aspecte prezentate mai jos: 
1. Implementarea proiectului 
2. Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale 
3. Finanţarea proiectului 
 
Organizatiile interesate să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi 
Scrisoarea de intenție, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU 2.3 – E sansa ta, 
califica-te pentru un viitor mai bun!” la sediul ADRBI, str. Mihai Eminescu nr 163, sector 2, până 
la data de 18.07.2013 ora 17.00. 
 



Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate si selectate de catre comisia de evaluare 
numita in acest sens de catre Directorul General al ADRBI. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi 
direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.  


