
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
entități private, pentru proiectele finanțate din fonduri structurale nerambursabile

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 OMFP 2548/2009, si OMEN 4180/2013, PRIMARIA 
PERSINARI, Str. Principala F.N., comuna Persinari, judet Dambovita
 Tel./Fax: 0245-684.618, E-mail: primaria_persinari@yahoo.com

anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor în vederea depunerii 
unei cereri de finantare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POSDRU 2007-2013), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 6.1. 
Condiţii generale de eligibilitate 
Organizatie cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, 
întreprinderi individuale sau echivalent). Organizatia trebuie să NU se afle în situaţiile de 
excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor din 
Ghidul conditii generale. 
Conţinutul dosarului de participare 
A. Documente de functionare a entitatii: 
(1) Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de 
activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie; 
(2) Certificatul de înregistrare fiscală. 
(3) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi în ultimii 3 ani.

 B. Documente specifice: 
(1) Declaraţie de eligibilitate, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului Condiții 
generale (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal); 
(2) Declaraţie pe propria răspundere (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; 
(3) Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal); 
(4) Documente relevante, care să ateste capacitatea entității private de a implementa 
activitățile din proiect pentru care va fi selectată; 
(5) Fişa Partenerului completată cu informatiile necesare pentru inscrierea partenerului in 
sistemul informatic Actionweb (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal); 
Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piata muncii al 
grupurilor vulnerabile si asigurarea unui climat favorabil pentru dezvoltarea unei 
societati incluzive si coezive la nivelul regiunilor Sud Est (Constanta), Sud Muntenia 
( Dambovita) si Bucuresti-Ilfov. 
Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele: 
I. Managementul proiectului 
II. Promovare si publicitate  .   
III. Informare si constientizare asupra situatiei grupurilor vulnerabile. 
IV. Identificarea participantilor la activitatile de formare. 
. 



V. Derularea programelor de formare 
VI.  Sprijin  pentru beneficiarii  de  formare in  vederea  dezvoltarii  structurilor  de 
economie sociala. 
Partenerii vor fi implicaţi in urmatoarele aspecte prezentate mai jos: 
- Implementarea proiectului 
- Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale 

Principalele activitati in care vor fi implicati partenerii de proiect: 
-   Managementul  proiectului,    Sprijin  pentru  beneficiarii  de  formare  in  vederea   
dezvoltarii  structurilor  de  economie  sociala,    Informare  si  constientizare  asupra   
situatiei grupurilor vulnerabile. 
 
Organizatiile interesate să participe la selecție vor depune documentele cu menţiunea: 
“Selecţie de parteneri pentru proiecte POSDRU 6.1” la sediul PRIMARIEI PERSINARI 
DAMBOVITA mentionat mai sus până la data de 27.07.2014 ora 15. 
Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în scrisoarea de 
intentie.


