
ANUNT

Liceul Tehnologic ,,Sf. Haralambie" Turnu Migurele anun(i lansarea
procedurii de selec{ie a partenerilor, entiti{i private, pentru proiectele finan{ate din
fonduri structurale nerambursaLrile al ciror beneficiar este Liceul Tehnologic ,,Sf.
Haralambie" Turnu Migurele:

Obiectivul general: Cresterea calitatii procesului de pregatire practica a elevilor din
invatamantul profesional si tehnic (lPT) si facilitarea tranzitiei acestora de Ia scoala la
viata activa, prin dezvoltarea si furnizarea de servicii de consiliere si orientare
profesionala (COP), asigurand astfel calificarea, competenta si productivitatea viiloarei
fortei de munca. Obiectivul general al proiectului coincide cu obiectivul general al
POSDRU, respectiv dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, ca si
asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna
si flexibila, incadrandu-se in contextul larg al obiectivelor cuprinse in politicile si

strategiile nationale si europene de ocupare.

Partenerul, entitate privati (ONG) va lua parte la implementarea urmatoarelor
activitati:
A 1. DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA SI EVALUAREA
L]NOR SERVICII DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU 3OO

ELEVI DIN REGILTNEA SUD-MUNTENIA:
I. I . Organizarea unor campanii de in;formare pentru elevi privind importanla si
beneficiile COP in educatia tinerilor absoventi, precum si popularizarea oportunitatilor
de facilitare a tranzitiei de la statutul de elev la acela de angajat
1.2. Elaborarea materialelor suport necesare activitatii de COP;
1. j. Selectia grupului tinta participant la activitatile de COP, cu respectarea principiilor
liberului acces si a egalitatii de sanse (elaborarea unei metodologii de selectie a
grupului tinlo: centralizarea rezuhatelor si interpretorea rezultatelor: selectarea a 300
elevi);
1.1. Furnizarea si monitorizoreo activitalilor de COP a 300 elevi selectati:
1.5. Organizarea unor vizite de studiu/excursii tematice la nivel regional pentnt 50 elevi
ce vol area ca scop principal aprofundarea tematicii lranzitiei de la scoala la viata
activa, a legaturilor dintre cererea pietei muncii si formarea profesionala initiala:
1.6. Evaluarea activitatilor de COP la elevii participsnti, colectarea si interpretarea
datelor, si elaborarea unui raport de evaluare privind nevoia de pregatire practica a
elevilor la locul de munca.
A2. ORGANIZAREA, IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA SI EVALUAREA
STAGIILOR DE PREGATIRE PRACTICA LA AGENTI ECONOMICI PENTRU 50



ELEVI DIN IPT, DOMENIUL DE PREGATIRE PROFESIONALA AGRICULTURA,
DIN REGIUNEA SUD-MT,NTENIA:
2.1. Organizarea stagiilor de pregotire practica pentru 50 elevi din IPT la agenti
e conomic i din re giune a Sud- Munte ni a
2.2. Crearea, tiparirea, multiplicarea de materiale suport (fise de obser-vare, caiete de
practica) pentru desfosurarea stagiilor de pregatire proctica a 50 elevi din IPT
(serviciile de tiparire a materialelor suport vor f externalizate):
2.3. Desfasurarea stagiilor de pregatire practica la ogentii economici parteneri, ir.r buza
contractelor de pregatire practico, pentru 50 elevi din IPT. domenittl de pregatire
profe sionala Agricultura:
2.1. Evaluarea rentllalelor elevilor in urma demlarii stagiilor de pregatire practica kt
agentii economici parteneri :
2.5. Organizarea unui schimb de experienta/diseminare de bune practici privind stagiile
de pregatire practica pentru 50 elevi din IPT, domeniul de pregatire pro;fesionala
Agricultura, la o alta unitate de inNatamant profesional si tehnic din regiunea Sud-
Munlenia.
Activitatile transversale ale proiectului vizeaza:
A3. ACTIVITATI DE INFORMARE SI PUBLICITATE A OBIECTIVELOR,
ACTIVITATILOR SI REZULTATELOR PROIECTULUI:
3. L Dezvoltarea elementelor yizuale fundamentale pentru construirea imaginii
proiectului; implementarea si configurarea instrumentelor informatice utilizate in cadrul
proiectului;
3.2. Realizarea unei pagini web a proiectului;
3.3. Administrarea si actualizarea paginii web a proiectului;
3.1. Publicarea pe website o tuturor rezultotelor obtinule in cadrul proiectului; 3.5.
Elaborarea, tiparirea si difuzarea de materiale pentru diseminorea tematicii, obiectivelor
propuse si a rezultatelor proiectului (serviciile de tiparire a materialelor vor.fi
externalizqte);
3.6. Elaborarea si difuzorea pe pagina web a proiectului 3 neu,slettere periodice (in

.format electronic) pentru diseminarea tematicii, obiectivelor si rezultatelor ploieclulzti:
3.7. Organizarea a 2 conferinte pentru diseminarea tematicii, obieclivelor si rezultatelor
proiectului (organizarea conferintelor vafi un serviciu externalizat) astfel: I conferinta
de lansare a proieclului (regiunea SM, cu 50 participanti/conferinta, in primele 3 luni de

la inceperea implementarii proiectului) si I conferinta de inchidere a proiectului
(regiunea SM, cu 50 participanti/conferinta, la finalizarea implementarii proiectului);
3.8. Organizarea unui workshop pentru diseminarea rezultatelor inlermediare ale
proiectului (organizarea workthop-ului vafi un serviciu externalizat) in regiuneo SX[.

,\4. ACTIVITATI SPECIFICE MANAGEMENTULUI DE PROIECT (ORGANIZARE,
GESTIUNE, MONITORIZARE, CONTROL Sl EVALUARE): organizarea echipei de

management si de implementare, activarea personalului cheie, stabilirea
responsabilitatilor si elaborarea procedurilor de implementare, angajarea echipei de
proiect si stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei, pregatirea echipei de

management/de implementare cu privire la obiectivele, rezultatele asteptate si activitatile
proiectului, a modalitatii de evaluare interna si externa si a procedurilor de implementare:
gestiunea si monitorizarea, ca activitati permanente; evaluarea periodica de ansamblu
prin organizarea de sedinte operative, raportarea lunara a activitatilor membrilor echipei;
analiza si feed-back asupra raportarilor membrilor echipei; r'ealizarea de rapoafte tehnice



si financiare privind progresul proiectului; receptionarea rapoadelor de audit; realizai'ea
rapoartelor tehnico-financiare intermediare; realizarea raportului tehnico-financiar final.
,A5. ACTIVITATI DE ACHIZITIE A SERVICIILOR SI PRODUSELOR: intoqnirea
documentatiilor de achizitii, derularea procedurilor de achizitie, monitorizarea derularii
contractelor de achizitie in concordanta cu nevoile proiectului si cu respectarea legislatiei
in vigoare.

inscrierea participan{ilor gi derularea selecliei
O entitate privatd trebuie sA depuni cAte un dosar de candidaturd, pentru fiecare proiect la
care doregte sb fie partener. In vederea selecliei unui partener vor fi parcurse urmdtcarele
etape:

. inscrierea participanlilor/candida{ilor $i depunerea dosarelor la secretariatul
Liceului Tehnologic ,,SL Haralambie" Turnu Migurele. Termen: 2.08.201 3 ora
1630

o Evaluarea dosarelor individuale de participare. Termen 5.08.2013, ora l0;
. Anunlarea gi publicarea rezultatelor se va face la avizierul Liceului Tehnologic

,,Sf. Haralambie" Turnu Migurele in data de 5.08.2013 ora I l;
. Depunerea !i solulionarea contestaliilor. Depunerea contestaliilor se va face la

sediul Liceului Tehnologic ..Sf. Haralambie" Turnu Mdgurele in data de
5.08.2013 pAnd la ora l610 sau prin fax la numtrul 0247416354 pdnd la ora 24 a
zilei de 5.08.2013. Rezultatele contestatiilor vor fi afigate pe data de 6.08.2013 la
avizierul Liceului Tehnologic ,,Sf. Haralambie" Turnu Mdgurele pdnd la ora l610 .

Con(inutul dosarului de participare

a. Documente de funclionare a entitdtii:
(1) Statutul organizalieiiactul constitutiv prin care se face dovada cd are ca obiect

de activitate desfrqurarea acelor activiteli solicitate gi cuprinse in anunlul de seleclie;
(2) Certificatul de inregistrare fiscal5.
(3) Situaliile financiare alerente exerciliilor financiare din ultimii doi ani;
(4) Declaralie pe proprie rdspundere privind numdrul mediu de angajali in ultimii

2 ani.
b. Documente specifice:

(l) Declaralie de eligibilitate, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului.
Condilii generale (semnatd qi qtampilatd de c5tre reprezentantul legal);

(2) Declaralie pe propria rdspundere (semnatd gi ;tampilati de cdtre
reprezentantul legal) prin care igi asumd angajamentul de a asigura
resursele financiare gi umane necesare in implementarea proiectului, pe

toatd durata de implementare a proiectului, dupd caz;
(3) Scrisoare de intenlie (semnatb 9i gtampilatl de cAtre reprezentantul legal);
(4) Documente relevante, care sd ateste capacitatea entitAlii private de a

implementa activititile din proiect pentru care va fi selectatd;
(5) CV-urile Europass in limba romdnd ale experlilor cheie propu;i de

entitatea privatd pentru a fi implicali in activitalile proiectului;

c. Comisia de evaluare poate solicita gi alte documente justificative relevante.

Criterii de eligibilitate a partenerului, entitate privati:



- Sd aibd in domeniul (domeniile) ds activitate, activitdtile solicitate - criteriu
eliminatoriu;
- Sd aibd resurse umane disponibile pentru proiect - criteriu eliminatoriu
- Sd existe aprobarea Consiliului de Administralie al entitdlii sau a unui for de conducere
de a participa in proiect.
- Declaratie pe propria rdspundere cd nu are litigii legate de alte proiecte cu finanlare
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