
ANUNŢ DE  SELECŢIE  A  PARTENERILOR 

în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Obiectivul  specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și 

ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar 

Stimată doamnă, 

Stimate domn, 

Fundația ADEPT Transilvania anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru 

încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente 

proiectului intitulat ,,FASP-Facilitarea Autodepășirii prin Stagii de Practică” în cadrul Programului 

Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, Axa Prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul  

specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 

învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

n OUG nr 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020 

n   Metodologia de selecţie a partenerilor pentru Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 

2014 -2020, Obiectivul  specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă 

a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI. 

 

 Obiectivul specific 

Cererea de finanţare se va depune în cadrul Obiectivul  specific 6.14: Creșterea participării la 

programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-

universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Obiectivul general şi scopul cererii de finanţare 

Proiectul pe care Fundația ADEPT Transilvania îşi propune să-l implementeze în cadrul Programului 

Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, Obiectivul  specific 6.14: Creșterea participării la programe de 

învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu  

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de  

specializare inteligentă conform SNCDI, are ca obiectiv : sustinerea participarii la programe de invatare 

la locul de munca in regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia in randul a 182 de 
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elevi din invatamântul secundar si / sau tertiar non-universitar prin crearea de parteneriate intre 

unitatile/institutiile de invatamant si sectorul privat si organizarea de stagii de practica centrate pe 

formarea si dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii, inclusiv 

pentru categoriile dezavantajate de persoane (19 persoane de etnie roma si 19 persoane din mediul 

rural), pe domenii de pregatire profesionala care pun accent pe sectoarele economice cu potential 

competitiv identificate in SNC si in SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere si orientare in 

cariera in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a viitorilor absolventii de invatamânt gimnazial, 

liceal, profesional si postliceal (ISCED 2, 3 si 4). 

Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la indeplinirea obiectivului general al POCU, 

prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot 

parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata 

a muncii moderna, flexibila si inclusiva pentru cei 182 de beneficiari directi ai stagiilor de practica.  

Calendarul procedurii de selecţie: 

ACTIVITATE  PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

Publicarea anunțului de selecție a partenerilor 01.07.2019 

Depunerea dosarelor 15.07.2019, orele 16:00 

Etapa I- verificarea administrative a dosarelor 17.07.2019 

Etapa a II- evaluarea în vederea selecției 

partenerilor 

19.07.2019  

Publicarea anunțului privind rezultatele selecției  22.07.2019 

Primirea contestațiilor 24.07.2019, orele 16:00 

Soluționarea contestațiilor 26.07.2019 

Publicarea anunțului final privind partenerii 

selectați și contactarea acestora 

26.07.2019 

 

            Structura parteneriatului 

Solicitant (Lider de parteneriat): Fundația ADEPT  Transilvania  

n Actori relevanţi: Structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către MEN, 

angajatori, asociaţii profesionale, Camere de comerţ şi industrie, Organizaţii sindicale şi organizaţii 

patronale, ONG-uri, instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale 

pentru Ocupare şi Incluziune Socială, instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor 

regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale, furnizori publici şi privaţi de 
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orientare şi consiliere profesională, instituții de Învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal 

(nivel ISCED 2,3,4). 

❖ Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului 

� A 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

� A1.1 Realizarea managementului proiectului: monitorizarea, evaluarea interna si raportarea 

� A2.ACTIVITATE TRANSVERSALA AFERENTA DECONTARII CHELTUIELILOR INDIRECTE 
� A 2.1 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara 

� A 2.2 Informare si publicitate proiect 

� A 3. SELECTARE GRUP ȚINTĂ 
� A 3.1. Selectare grup tinta 

� A 4. ORGANIZAREA SI DERULAREA PROGRAMELOR DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA 

� A 4.1. Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca 

� A 5. FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA  

� A 5.1 Furnizare de servicii de consiliere si orientare profesionala  

� A 6. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA 

� A 6.1 Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca  

� A 7. ACTIVITATI DE SPRIJIN A SISTEMULUI DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA 

� A 7.1 Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca  

 

❖ Activitatea/ Activităţile în care va putea fi  implicat fiecare partener 

� A 2.1 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara 

� A 2.2 Informare si publicitate proiect 

� A 3.1. Selectare grup tinta 

� A 5.1 Furnizare de servicii de consiliere si orientare profesionala  

� A 6.1 Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca  

� A 7.1 Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca  

Pentru atingerea obiectivelor asumate la nivelul proiectului, activităţile menţionate mai sus sunt 

considerate optime şi nu pot avea impactul scontat decât dacă sunt puse în aplicare de entităţi cu 

competenţe, expertiză şi experienţă probată în domeniile vizate. 

Pe de altă parte, o bună gestionare a fondurilor europene, guvernamentale, precum şi a cofinanţării 

proprii poate fi realizată numai în condiţiile îndeplinirii obiectivelor asumate, într-un mod eficient, 

eficace şi economic. 
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În conformitate cu atribuţiile stabilite prin Statutul Organizaţiei, în baza căreia funcţionează, Fundația 

ADEPT Transilvania nu poate acoperi toate activităţile vizate de această intervenţie. Prin urmare, 

rolul asumat în proiect este cel de coordonator al operaţiunilor, inclusiv al bugetului consolidat al 

proiectului, şi furnizarea de servicii de mentorat pe anumite domenii de interes, urmând ca activităţile 

specifice să fie asumate şi implementate de către actorii relevanţi ce pot aduce valoare adăugată în 

ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor şi impact la nivelul fiecărui beneficiar în parte.  

• Dosarul de candidatură 

- Entitatea care doreşte să intre în acest parteneriat va întocmi un dosar, prin care va demonstra 

că: 

- este eligilă pentru a participa la Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Obiectivul specific 6.14 

- face parte din categoria actorilor relevanţi; 

Condiţii de eligibilitate: 

1. Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, cu personalitate juridică, 

conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare structură cu personalitate juridică 

desemnată ca fiind eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de propuneri 

de proiecte. 

2. Solicitantului NU i se poate acorda finanţarea nerambursabilă solicitată dacă: 

- este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative 

teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz; 

- a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva 

legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

- se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 

judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea 

depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se 

află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de 

reglementările naţionale; 

reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 

solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanţa, pe 

care autoritatea contractantă le poate justifica; 

- se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, întruna 

din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 

12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 
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- reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea 

solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, 

corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul 

intereselor financiare ale Comunităţilor; 

- solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere a 

acestor  și  persoanele care asigură conducerea  

solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau 

incompatibilitate, aşa cum este definit in legislaţia naţionala si comunitara in vigoare 

- se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/01 POCU 

responsabil sau nu a furnizat aceste informaţii. 

3. Partenerii transnaţionali sunt entități cu personalitate juridică din statele membre ale Uniunii 

Europene excluzând România (cu excepția echivalentului Persoanelor Fizice Autorizate sau alte entităţi 

similare – angajați pe cont propriu, întreprinderi individuale, etc.), legal constituite în ţara de origine, 

care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi 

activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; 

 

4. Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin 

activitate relevantă se înţelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de 

exemplu: formare profesională, informare și consiliere profesională, programe de tipul „a doua șansă”, 

incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație 

preuniversitară/universitară, economie socială, etc). 

5. Partenerii naţionali şi transnaţionali sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului prin 

asigurarea cofinanțării proprii aferente bugetului gestionat de fiecare partener in cadrul proiectului, în 

funcție de tipul categoriei de entitate din care face parte. 

Capacitatea financiară 

Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară. 

Capacitatea financiară a fiecăruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluată având în vedere 

informaţiile furnizate în cererea de finanţare („Cifra de afaceri/venituri totale”). 

În situaţia în care datele declarate în cererea de finanţare nu corespund cu informaţiile din 

documentele justificative prezentate la semnarea contractului, decizia de finanţare poate fi revocată. 

AM/OI POCU responsabil îşi rezervă dreptul de a restricţiona condiţiile de eligibilitate pentru capacitatea 

financiară prin prevederile din Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice. 

Ca regulă generală, o entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 

proiecte pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau 

solicitant. În cazul în care este identificat ca participând la mai mult de 5 proiecte pe o cerere de propuneri 

de proiecte, toate proiectele identificate cu acea entitate juridică participantă vor fi respinse. În funcție 



de tipologia cererii de propuneri de proiecte, ghidul solicitantului condiții specifice poate conține 

derogărisau amendamente la această regulă. 

 
DOSARUL fiecărei entităţi care doreşte să intre în parteneriat va conţine : 

1. Scrisoare de intenţie (Anexa nr. 1) 

2. Fişa partenerului (Anexa nr. 2) 

3. Declaraţia reprezentantului legal privind eligibilitatea (Anexa nr. 3) 

4. Declaraţia reprezentantului legal din care să rezulte tipurile de activităţi pe care organizaţia le 

va presta în cadrul parteneriatului (Anexa nr. 4) 

5. Declaraţia de angajament privind suportarea contribuţiei proprii din valoarea cheltuielilor 

eligibile aferente activităţilor pe care le va executa în proiect şi eventualele cheltuieli 

neeligibile. (Anexa nr. 5) — acolo unde este cazul 

Documente suport: 

n Certificatul de înregistrare fiscală; 

n Pentru ONG: Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; Act constitutiv şi 

Statut; 

n Pentru agenţi economici: Act constitutiv, Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului; 

n Pentru furnizori de servicii de ocupare şi/sau formare profesională: certificat de acreditare; 

n CV-urile în format EUROPASS a experţilor cheie propuşi de partener pentru proiect. 

Dosarele vor fi evaluate din punct de vedere tehnic şi administrativ de către o comisie de evaluare 

desemnată la nivelul solicitantului, conform următoarelor grile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE 

Candidat:   

 

CRITERIU CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ DA NU 

I. Conformitatea documentelor   

Au fost depuse toate documentele solicitate prin anunțul de selecție   

Documentele solicitate respectă modelul publicat de Solicitant   

II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităților proiectului   

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare 

implementarii proiectului, conform cu activitatea/activitățile la care dorește să fie 

partener 

  

III. Status eligibilitate   

Nu se află în niciun din situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale 

privind eligibilitatea solicitanților menționate la punctul 2.1.1.(1) și Regulilor generale 

privind partenerii în cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin POCU 

menționate la punctul 2.1.1.) b) din Ghidul Solicitantului-Condițiile Generale. 

  

 

Observaţie: Candidatul se consideră eligibil din punct de vedere administrativ numai în cazul 

în care la toate criteriile de mai sus a fost bifată rubrica "DA". Doar candidaţii  declaraţi 

eligibili trec în etapa următoare, cea a evaluării tehnice. 
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GRILA DE EVALUARE PENTRU SELECŢIA PARTENERILOR 

Candidat:  ............  

 

NR. 

CRT. 

CRITERIU DE EVALUARE  PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

CANDIDAT 

1 Capacitatea operaţională  30 

30 

 
 Numărul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate 

asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile 

proiectului 

2 experţi —5 puncte 

3-4 experţi — 10 puncte 

Mai mult de 5 experţi —15 puncte 

15  

 Evaluarea calitativă a experienţei din CV 

Nivel scăzut (experienţă cuprinsă de până la 1 an) — 5 puncte 

Nivel mediu (experienţă cuprinsă între 1 şi 3 ani) —10 puncte 

Nivel înalt (experienţă mai mare de 3 ani) — 15 puncte 

15  

2 Capacitatea financiară 40  
 Candidatul are o vechime mai mică de 1 an —10 puncte 

Candidatul are o vechime mai mare de 1 an  —20 puncte 

20  

 Dovada experienţei în activitățile relevante ale proiectului 

Experiență în cel puțin 1 activitate —5 puncte 

Experiență în cel puțin 2 activități — 10 puncte 

Experiență în cel puțin 3 activități — 15 puncte 

Experiență în cel puțin 4 activități — 20 puncte 

20  

3 Contribuţia partenerului la activităţile proiectului 30  

 Numărul de activităţi principale în care partenerul doreşte să 

se implice 

1 activitate — 5 puncte 

2 activităţi —10 puncte 

Mai mult de 2 activităţi — 30 puncte 

30  

TOTAL punctaj obţinut  



v Data limită de depunere a dosarelor de candidatură şi modalitatea de depunere 

Dosarele de candidatură în format fizic (pe hârtie) sau format electronic , până la data de 15.07.2019, 

orele 16:00, la sediul Fundaţiei ADEPT Transilvania, adresa: Str. Principală nr 166, Saschiz, judeţ Mureş, 

persoană de contact Cristian Gherghiceanu, email cristi@fundatia-adept.org / telefon 0748 200 088. 

❖ Rezultatul procedurii 

Rezultatul procedurii de selecţie va fi comunicat fiecărui candidat în parte, printr-o scrisoare care va 

conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii participanţi la procedură 

admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, la datele de contact furnizate în Fişa 

partenerului. 

• Soluționarea contestaţiilor 

Candidaţii care nu au fost selectaţi ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru 

proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

transmiterii scrisorii de rezultat, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen 

de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. 

• Informaţii suplimentare 

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la sediul Fundaţiei ADEPT 

Transilvania, adresa: Str. Principală nr 166, Saschiz, judeţ Mureş, persoană de contact Cristian Gherghiceanu, 

email cristi@fundatia-adept,org/ telefon 0748 200 088. 

• Anexe 

Metodologie de selecţie a partenerilor 

Anexe la Metodologia de selecţie a partenerilor:  

Anexa 1. Scrisoare de intenţie 

Anexa 2. Fişă partener 

Anexa 3. Declaraţie eligibilitate 

Anexa 4. Declaraţie activităţi 

Anexa 5. Declaraţie angajament cofinanţare 

Anexa 6. Grila de verificare conformitate administrativă  

Anexa 7. Grila de evaluare pentru selecţia partenerilor 

În speranţa că veţi lua în considerare oportunitatea de colaborare propusă de Fundația ADEPT Transilvania, 

aşteptăm cu interes dosarul dvs de candidatură . 

 
 


