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Anunţ selecţie parteneri proiect POCU

SC ROGEPA SRL, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie de parteneri, entităţi publice
şi private, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii
de finanţare cu titlul ACCES LA FORMARE ŞI CARIERĂ în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Ghidul solicitantului condiţii specifice
Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu
nevoile pieței muncii AP6/PI 10.iii/OS 6.12
Calendarul procedurii de selecţie:
Depunere documentatie

22.11.2019

Evaluare documentatie

23.11.2019

Anunt candidati admisi

23.11.2019

Depunere contestatii

24.11.2019

Solutionare contestatii

25.11.2019

Afisare rezultat final

26.11.2019

Anexe:
Anexa 1 – Model Scrisoare de intenţie
Anexa 2 – Model Fisa partener
Anexa 3 – Grilă de evaluare şi selecţie a ofertanţilor
Pe langa anexele de mai sus, Solicitantul va depune o Analiză a valorii adăugate a
parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul partenerului în
implementarea proiectului.
Documentele se pot depune la sediul Beneficiarului, sau prin email la adresa
mail@rogepa.org .
Liviana Marinescu
Reprezentant legal
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Descrierea proiectului:
Obiectiv general: Cresterea accesului si participarii la formare profesionala continua a 660 persoane din
grupul tinta prin informare, consiliere, formare si activitati inovatoare ce favorizeaza cresterea nivelului
de calificare, actualizarea si dezvoltarea de competente specifice economiei bazate pe cunoastere.
Obiective specifice:

OS1. Cresterea interesului de participare la programe de FPC pentru 700 persoane participante la
consiliere si sesiuni de promovare a FPC
OS2. Imbunatatirea competentelor profesionale si transversale a unui nr.de 660 angajati din
Grupul Tinta
OS3. Dezvoltarea carierei angajatilor din GT ca urmare a facilitarii accesului si participarii la
actiuni de sprijin personalizat, modele de formare flexibile, transfer de bune practici si resurse
educationale deschise
Activitati/ parteneri implicati
A1.Organizarea unei Campanii
pentru promovarea importantei si
participarii la formare profesionala
continua;/
Solicitant si Partener
A2.Identificarea,
recrutarea,
inregistrarea si evidenta grupului
tinta;
Solicitant si Partener

A3. Consiliere si tutorat pentru min
660 persoane din grupul tinta;
S

A4. Organizare și furnizare
programe de FPC autorizate și
neautorizate pentru minimum 375
persoane din grupul tinta;
Solicitant si Partener
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Rezultate
RA1.1-1 procedura de implementare a activitatii RA1.2- 40
sesiuni de informare planificate si organizate RA1.3- 700
participanti informati iprivind importanta participarii la
formare profesionala continua RA1.4- 40 liste de prezenta
RA1.5- 700 certificate de participare RA1.6 baza de date cu
posibili beneficiari
RA 2.1:1 procedura implementare activitate recrutare si
selectie GT elaborata si monitorizata; RA2.2: min 660 de
formulare de inregistrare in grupul tinta, RA2.3; Min 660
dosare beneficiari inscrisi in GT; RA2.4: Registrul Grupului
tinta cu cel putin 660 persoane RA 2.5: 660 persoane care
indeplinesc criteriile de selectie inscrise in GT al
proiectului: 100 persoane cu nivel scazut de calificare- 200
persoane din mediul rural- 360 persoane cu varsta peste
40 de ani.
RA 3.1: Metodologie de implementare a activitatii RA 3.2:1
set de instrumente de informare si consiliere RA 3.3: 660
persoane participante la consiliere (660 contracte de
consiliere) RA3.4: 660 teste de autevaluare RA3.5: 660
teste de evaluare RA3.6: 660 rapoarte de consiliere cu
recomandari RA3.7: 60 sedinte de consiliere in grup
RA4.2.1- 25 persoane selectate pentru participare la curs
RA4.2.2-25 dosare de inscriere curs CI(cereri, acte de
identitate, acte studii, contracte formare) RA4.2.3- 2 grupe
organizate cu maxim 14 cursanti/grupa.2 liste cursanti.
RA4.2.4-25 persoane din Gt cu competente informatice
imbunatatite RA4.2.5-minim 22 participanti certificat
A.4.1.1 – 1 procedura implementare activitate formare
elaborata si monitorizata RA.4.1.2 – min 350 pers inscrise
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A5. Organizarea de workshopuri
pentru dezvoltarea de competente
transversale necesare pe piata
muncii pentru cel putin 310
persoane din grupul tinta;
Solicitant
A6. Realizarea unei biblioteci
online ca mediu interactiv de
invatare si evaluare;
Solicitant

A7. Activitati transnationale de
transfer de bune practici.
Solicitant si Partener

A8. Activitati de sprijin pentru
imbunatatirea situatiei pe piata
muncii pentru minimum 385
persoane.
Partener
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la cursurile de formare beneficiari si de pachete
hrana+rechizite / transport, cazare, hrana + rechizite pt
participarea la cursuri. RA.4.1.3 - min 14 grupe de curs
organizate RA.4.1.4 – min 10 intalniri de lucru pt
implementarea subactivitatii RA.4.1.5 - min 350 pers din
grupul tinta cu competente imbunatatite RA.4.1.6 – min
298 absolventi ai cursurilor (si implicit min 298 certificate
absolvire curs) RA4.1.7- Schimbarea perceptiei pentru cel
putin 350 de beneficiari asupra aplicabilitatii principiilor
orizontale si a princiipiilor secundare promovate la nivelul
Comunitatii Europene
RA5.1: 1 Procedura cu anexe realizata RA5.2:30
workshopuri organizate RA5.3: 310 persoane selectate si
invitate RA5.4: 30 workshopuri realizate RA5.5: 310
persoane participante RA5.6: Cel putin 264 persoane
certificate
RA6.1: 1 biblioteca online cu instrumente pentru formare,
evaluare, consiliere actualizata continuu. R6.2: 1 spatiu
pentru consiliere care contine cel putin: 1 set teste online
autoevaluare a personalitatii, 1 set teste evaluare
competente cheie si transversale,1 set teste evaluare
competente profesionale. RA6.3: 660 chestionare online
de evaluare a activitatilor de formare completate. RA6.4: 1
manual interactiv privind temele secundare si orizontale.
RA6.5: 1 spatiu cu materiale de formare si evaluare
workshopuri. RA6.6: 1 spatiu cu materiale de formare si
evaluare cursuri.
RA7.2- 1 procedura selectare participanti din GT RA.7.3 –
30 persoane din GT si 5 personal proiect participante la
vizita de studiu in UE RA.7.4 – 1 vizita de studiu organizata
RA 7.5 – un spot de diseminare a exemplelor de bune
practici publicat R.A.7.1 – 1 raport vizita de studiu si o
analiza bune practici FPC realizata si diseminata
RA.8.1 – 1 procedura implementare activitate elaborata si
monitorizata RA.8.2 – min 385 pers beneficiare de servicii
pentru imbunatatirea statutului pe piata muncii RA.8.3 min 385 pers care si-au imbunatatit statutul pe piata
muncii ca urmare a serviciilor primite RA.8.4 - min 385 fise
interventie a pers care si-au imbunatatit statutul pe piata
muncii ca urmare a serviciilor primite RA.8.5 – min 10
intalniri de lucru pt implementarea subactivitatii
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SCRISOARE DE INTENȚIE
Pentru participarea ca partener în cadrul proiectului “______” finanţat din Programul Operaţional
Capital Uman ce urmează a fi depus de către SC ROGEPA SRL.
În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept
public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanțare pe Axa prioritara 6 din POCU, OS 6.12,
________________ (denumirea organizaţiei) își exprimă intenţia de a participa ca partener în cadrul
proiectului cu titlul:
_______________________________________________________________________
(se vor alege teme din cele propuse de SC ROGEPA SRL la activitățile:
________________________________________________________________________
Precizăm că ___________________________(denumirea organizației) se încadrează în
categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru Axa prioritara si OS 6.12
În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție:
__________________________________________________________________________
De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului,
dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităţilor unui proiect
prin POCU.
Declar pe proprie răspundere că:
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;
B. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu
avem datorii fiscale;
C. Nu ne aflăm în una din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind
eligibilitatea solicitanţilor din ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020”, secțiunea 4.1.1.
D. Îndeplinim condițiile prevăzute la secțiunea 4.1.2 reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor
de finanțare nerambursabilă prin POCU din documentul ”Orientări privind accesarea finanțărilor în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” (Mai 2019)
E. Îndeplinim condițiile privind capacitatea operațională și financiară stipulate în ”Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” .
Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptați ca organizația noastră să devină partener în
cadrul proiectului cu tema și activitățile menționate.
Numele și prenumele reprezentantului legal
Data
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………………………
Semnătura ………………………………………………….

Anexa 2
FIŞA PARTENERULUI
Denumire organizaţie
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare în
Registrul Comerţului
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor
Anul înfiinţării
Date de contact
(adresă, tel., fax, e-mail)

Persoana de contact
(nume, poziţia în organizaţie)

Descrierea activităţii
partenerului, relevantă pentru
acest proiect

Vă rugăm să descrieţi activitatea organizaţiei, relevantă
pentru

Propunerea de proiect

Experienta relevanta a
partenerului pentru domeniul
proiectului
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Descrieţi experienţa privind implementarea unor proiecte
relevante pentru propunerea de proiect. Faceţi referire la:
scurtă descriere a proiectelor, buget, an obţinere finanţare.
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Activitatea /activităţile din
cadrul proiectului în care doriţi
să vă implicaţi (conform
Ghidului „Condiţii specifice” DMI
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430232, Baia Mare, România
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Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a
dumneavoastră în elaborarea şi implementarea proiectului.

Anul 2016
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri
Profitul net al exerciţiului
financiar (conform bilanţ)
Pierderea netă a exerciţiului
financiar (conform bilanţ)
Anul 2017
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri
Profitul net al exerciţiului
financiar (conform bilanţ)
Pierderea netă a exerciţiului
financiar (conform bilanţ)
Categoria de parteneri eligibila
Anul 2018
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri
Profitul net al exerciţiului
financiar (conform bilanţ)
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Pierderea netă a exerciţiului
financiar (conform bilanţ)
Categoria de parteneri eligibila

Finanţări anterioare (informaţii şi detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă primită în
ultimii 3 ani, raportată la data depunerii cererii de finanţare din fonduri publice sau alte surse
financiare de către partener – maxim 3 proiecte relevante). Pentru fiecare proiect relevant,
menţionaţi:

Titlul proiectului (conform
contractului de finanţare)
ID-ul proiectului (acordat de
instituţia finanţatoare)
Calitatea avută în cadrul
proiectului (solicitant sau
partner)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării proiectului

Implementat sau in curs de implementare

Rezultatele parţiale sau finale
ale proiectului
Valoarea totală a proiectului
Sursa de finanţare (bugetul de
stat, local, surse externe
nerambursabile, surse externe
rambursabile, etc)
Numele instituţiei finanţatoare
Valoarea angajată (cheltuită) în
proiect
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Anexa 3. Grila de evaluare

Criteriu calificare

DA

NU

I. Conformitatea documentelor
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin
prezentul anunt de selecţie
Documentele date ca model sunt integral și corect completate
II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător
activităţilor proiectului
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor
care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele și
activităţile la care dorește să fie partener
A implementat/implementează, în calitate de partener sau
beneficiar, proiecte finanţate din fonduri naționale/europene
Are capacitatea financiară și operaţională de realizare a activităţilor
din proiect
III. Conduita candidatului
Nu este subiect al unui conflict de interese și conform celor
declarate în Scrisoarea de intenție nu se află în una din situaţiile de
excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind
eligibilitatea solicitanţilor din ”Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020” (Mai 2019), secțiunea 4.1.1.
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1.1

Punctaj maxim

1. Capacitatea operaţională și financiară

50 puncte

Expertiză și personal specializat

30

Situaţia financiară (media cifrei afaceri în ultimii 3 ani)
până la 150.000 euro - 5 puncte
între 150.000 si 200.000 euro - 10 puncte
peste 200.000 euro - 20 puncte
2. Capacitatea profesională

2.1

Bd. N. Titulescu nr.4, camera 37,
400420, Cluj-Napoca, România

Criterii de selecţie

Evaluarea calitativă a experienţei și a personalului
specializat implicat în activitățile proiectului declarate în
Nota justificativă și Fișa partenerului punctaj de la 1-30
1.2

Bd. Unirii nr. 16, camera 20,
430232, Baia Mare, România

30
20

20
30 puncte

Experiență declarată în implementarea unor proiecte cu
finanțare nerambursabilă
- experiență 2 proiecte implementate – 10 puncte

30

-experiență mai mult de 2 proiecte implementate – 30
puncte
3.Contribuţia partenerului la activitățile proiectului
3.1

20 puncte

Activitățile principale în care partenerul dorește să se
implice
· 1 activitate – 10 puncte
· 2 activităţi – 20 puncte

20

TOTAL
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