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ANUNT DE SELECTIE PARTENER IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI

,,E_SISTEMCALITATE" PENTRU UNITATI SCOLARE DIN REGIUNILE SUD.MUNTENIA

SI SUD.VEST OLTENIA" CONTRACT POSDRU 15311'1ISI'141294

Inspectoratul $colar al judelului Teleorman, cu sediul in Alexandria, str. Carpali nr. 15 in

calitate de institutie finantata din fonduri publice , anun,ta demararea procedurilor pentru

selectarea unui partener, entitate privata in vederea implementdrii proiectului ,,E-sistem

Calitate" pentru unitati gcolare din regiunile Sud-Muntenia si Sud - Vest Oltenia, cu finanlare

orin POSDRU. in conformitate cu prevederile OUG 64/2009 cu modificerile si completdrile

ulterioare, privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora

pentru obiectivul convergenta, Legii 362t2009 privind aprobarea OUG 64/2009 si HG

21812012 - de aprobare a Normei metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei de

urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale

si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.

procedura de selec{ie a partenerului va respecta prevederile instrucliunii 94 AMPOSDRU

Entitilile private care doresc sa stabileasci un parteneriat trebuie sa indeplineasc6

urmdtoarele condit i i  minimale :

- Sa facd dovada experientei minimale in implementarea de proiecte cu finan,tare din

POSDRU ( minim un proiect implementat in calitate de partener sau solicitant)

- Sa faci dovada existentei resurselor materiale si umane necesare implementdrii

unor astfel de proiecte.

- Sa depuni un dosar conlindnd toate documentele care atesta eligibilitatea ca

Dartener si documentele solicitate in procesul de contractare conform ghidului

solicitantului.
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In acest sens, entitatile private interesate de parteneriatul cu lsJ Teleorman sunt invitate sa

deound o scrisoare de intentie care sa justifice motivalia participdrii in structura de

Darteneriat, documente suport in vederea verificirii conditiilor impuse de ghidul solicitantului

Drecum si documentete solicitate in procesul de contractare Bugetul maxim alocat

oartenerului ce urmeazd a f i  selectat este de 1.281 333 lei '

Depunerea documentelor va fi realizata pana cel mai tArziu, 13 iunie 2014, orele 14'

Documentele vor f i  analizate de o comisie numita prin decizia Inspectorului $colar General '

iar rezultatele vor f i  afisate in data de 16 iunie 2014 pe situl ISJ Teleorman' vwwv.isitr 'ro

Criteriile avute in vedere la selecfia partenerului vor fi urmitoarele :

1. Criteri i  de eligibi l i tate (eliminatori i) - criteri i  specif icate in ghidul solicitantului condil i i

generale 2013, ghidul solicitantului condil i i  specif ice pentru apelul de propuneri cu nr.

153, precum si de depunerea tuturor documentelor necesare in procesul de

contractare.

2. Criteriul de seleclie aplicat - bugetul cel mai mic solicitat pentru realizarea activitdlilor

oartenerului .

Informali i  suplimentare si

Teleorman, doamna Nitu

detalii referitoare la cererea de finanlare se pot obline la sediul ISJ

Narciza , mail  n i tunarciza@vahoo. com

Inspector $colar general

Gherghe Valeria

Manager proiect
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