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Anunț selecție parteneri pentru un proiect POSDRU
În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, organizată ca serviciu public
în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (adresa poștală: Piaţa Unirii nr.1,
Cluj-Napoca, jud. Cluj, România), anunţă organizarea unei proceduri de selecţie de parteneri,
entităţi din sectorul privat, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei
cereri de finanţare pentru un proiect strategic POSDRU, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii
sociale”, Domeniu Major de Intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii”. Proiectul propus este destinat femeilor aflate în situații de risc și se
va implementa în regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii, entităţi din sectorul
privat, pentru a fi selectaţi în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de
finanţare pentru viitorul proiect POSDRU, sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul
Solicitantului – Condiţii Generale 2013 şi Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice Cerere de
propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 aferent DMI 6.2.
Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile
eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activitățile transversale,
adică managementul proiectului, achizițiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi
publicitate pentru proiect.
Ghidurile Solicitantului se pot descărca de pe site-ul www.fseromania.ro .
Entitățile interesate să participe la selecție vor depune o scrisoare oficială de intenţie la
adresa de e-mail: dasclujnapoca@gmail.com, până la data de 29.07.2013, ora 12.00. Pentru
informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0264-535044 sau la adresa de email menţionată.
Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct iar lista finală va fi publicată pe site-ul
www.primariaclujnapoca.ro .
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