Nr.: __________Data: 23.08.2021
Aprobat,
Florin Bilan
Director
ANUNȚ PRELUNGIRE
PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENERI
pentru proiectul „Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii”, implementat prin prin POCU
2014-2020,
AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

Cu privire la procedura de selecție a unui partener din sectorul privat pentru încheierea unui Acord
de Parteneriat în vederea elaborării, depunerii și implementării unei cereri de finanțare pentru proiectul
“Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman,
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9:
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de
investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific
5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu
populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul
mecanismului de DLRC, Liceul Tehnologic Victor Jinga aduce la cunoștința organizațiilor interesate
următoarele:
Având în vedere faptul că 23.08.2021 reprezintă data limită initial stabilită pentru depunerea
dosarului de candidatură precum și faptul că în cadrul acestui termen nu au fost înregistrate candidaturi
pentru ocuparea poziției de partener, termenul de prezentare al acestora se prelungește cu 7 zile,
respectiv până în data de 30.08.2021.
Ca urmare a acestei prelungiri, calendarul de derulare a procedurii de selecție se actualizează după
cum urmează:

Activitate

Perioada de desfășurare

Publicarea anunțului de selecție a partenerilor

06.08.2021

Desemnarea membrilor comisiei de evaluare și selecție

06.08.2021

Termen limită de solicitare clarificări

26.08.2021

Termen limită de răspuns la solicitările de clarificări

27.08.2021

Data și ora limită pentru depunerea dosarelor de candidatură

30.08.2020, ora 16.00

Verificarea administrativă a dosarelor

31.08.2021

Evaluarea si punctarea dosarelor de candidatură

31.08.2021

Completarea raportului privind rezultatul selecției

31.08.2021

Publicarea anunțului privind rezultatele selecției și comunicarea
acestora către candidați

31.08.2021

Termen limită pentru primirea eventualelor contestații

01.09.2021, ora 16.00

Termen limită pentru soluționarea eventualelor contestații

09.08.2021

Completarea raportului privind rezultatul selecției după contestații;
publicarea anunțului final privind rezultatul selecției

09.08.2021

Toate celelalte prevederi ale anunțului inițial de selecție a partenerului rămân neschimbate.
Întocmit
……………

