
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PENTRU DOUĂ APLICAȚII DE FINANȚARE 
DEPUSE ÎN CADRUL  

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR 
UMANE 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București organizează, în 
conformitate cu prevederile art. 24 din OUGnr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență , 
cu modificările și completarile ulterioare și ale art. 35 din HG nr. 218/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergență, selecție de parteneri

1. Solicitarea de finanțare nr. 1 

 pentru depunerea a două solicitări de finanțare prin 
POSDRU, în cadrul cererii de propuneri de proiecte tip grant nr. 156 - „Programe de studii 
mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii”, AXA PRIORITARĂ 1 „Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.2. „Calitate în învăţământul superior”, după cum 
urmează: 

Activităţile preconizate în cadrul proiectului vizează dezvoltarea unor calificări universitare 
pentru europenizarea societății român ești, adaptarea programelor de studii la cerinţele pieţei 
muncii şi dezvoltării mecanismelor de creştere a accesului la învăţământ superior. Proiectul se 
va adresa în mod direct studenţilor din ciclul de studii de masterat şi va urmări acţiuni la nivel 
de instituţie de învăţământ superior, în vederea transpunerii eficiente a standardelor, 
metodologiilor existente la nivel de sistem de învăţământ superior, precum şi implementării 
efective a reformelor promovate în învăţământul superior (ex. dezvoltarea de curriculum, 
introducerea de mijloce moderne TIC în procesul de învățare, organizare evenimente ”zilele 
porților deschise”, constituire rețea de practică etc.) 

Entitațile legal constituite în Uniunea Europeană, din domeniul privat, interesate de 
parteneriat, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- să fie o instituție academică din Uniunea Europeană, care oferă programe de licență și 
de masterat în domeniul studiilor europene;           

- să aibă experiență în gestionarea proiectelor cu finanțare neramburs abilă, experiență 
dovedită prin participarea la minim 2 proiecte finanțate de UE; 

- să dispună de experți și dotări logistice necesare pentru asigurarea unor activități de 
formare profesională a adulților (în scopul derulării activităților de formare 
profesională în cadrul proiectului) și a unor activități de organizăre de evenimente de 
tipul ”zilele porților deschise”.  

- să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetul 
administrațiilor publice locale – în conformitate cu legislația aplicabilă în țara unde 
organizația este constituiă legal; 

- să aiba capacitate suficientă de desfășurare a activităților în cadrul proiectului. 

Candidaturile pot fi transmise, până la data de 18.07.2013, orele 16:00, la sediul Facultății de 
Comunicare și Relații Publice, Decanat, adresa str. Povernei, nr. 6, cod 010643, Bucuresti sau 



pe email, la adresa loredana.radu@comunicare.ro . Rezultatul selecției va fi comunicat pe data 
de 19.07.2013. 

 

 

 

2. Solicitare de finanțare nr. 2 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București organizează, în 
conformitate cu prevederile art. 24 din OUGnr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență , 
cu modificările și completarile ulterioare și ale art. 35 din HG nr. 218/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale și ut ilizarea acestora pentru obiectivul 
convergență, selecție de parteneri

Activităţile preconizate în cadrul proiectului vizează asigurarea calităţii, adaptarea 
programelor de studii la cerinţele pieţei muncii şi dezvoltării mecanismelor de creştere a 
accesului la învăţământ superior. Proiectul se va adresa în mod direct studenţilor din ciclul de 
studii de masterat şi va urmări acţiuni la nivel de instituţie de învăţământ superior, în vederea 
transpunerii eficiente a standardelor, metodologiilor existente la nivel de sistem de învăţământ 
superior, precum şi implementării efective a reformelor promovate în învăţământul superior 
(ex. dezvoltare calificare ”manager de program”, adaptare/dezvoltarea de curriculum, 
organizare vizite de studii, conferințe și alte evenimente similare etc.) 

 pentru depunerea a două solicitări de finanțare prin 
POSDRU, în cadrul cererii de propuneri de proiecte tip grant nr. 156 - „Programe de studii 
mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii”,  AXA PRIORITARĂ 1  „Edu caţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.2. „Calitate în învăţământul superior”, după cum 
urmează: 

Entitațile legal constituite în Uniunea Europeană, din domeniul privat, interesate de 
parteneriat, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- Să demonstreze că au în obiectul de activitate al organizației cel puțin următoarele 
categorii de activități: consultanță în management (în scopul asigurării unor activități 
profesionale de management de proiect), formare profesională pentru adulți (î n scopul 
derulării activităților de formare profesională în cadrul proiectului), organizări de 
evenimente (în scopul organizării suportului logistico-organizțional pentru evenimente 
din cadrul proiectului); va constitui un plus demonstrarea capacității de organizare a 
activităților de informare și publicitate din cadrul proiectului; 

- Să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetul 
administrațiilor publice locale; 

- Să aiba capacitate suficientă de desfășurare a activităților în cadrul proiectului. 

Candidaturile pot fi transmise, până la data de 18.07.2013, orele 16:00, la sediul Facultății de 
Comunicare și Relații Publice, Decanat, adresa str. Povernei, nr. 6, cod 010643, Bucuresti sau 

mailto:loredana.radu@comunicare.ro�


pe mail, la adresa loredana.radu@comunicare.ro . Rezultatul selecției va fi comunicat pe data 
de 19.07.2013. 
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