
ANUNT SELECTIE PARTENERI 
 

 
 

ASOCIATIA NOUL VAL selecteaza parteneri in vederea depunerii  a 2 cereri de 

finantare in cadrul POCU 2014-2020, Apel:POCU/726/6/12/Creșterea participării la 

programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel 

scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale 

defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării 

dobândite în contexte non-formale și informale/12/Creșterea participării la 

programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel 

scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale 

defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării 

dobândite în contexte non-formale și informale. 

In acest sens, in vederea selectarii de parteneri, avand in vedere specificatiile din 

Ghidul solicitantului-conditii specifice si Orientari privind accesarea finantarilor in 

cadrul POCU 2014-2020 cu modificarile ulterioare, cei interesati pot depune dosarele 

de candidatura in termen de 10 zile de la publicarea anuntului. 

1. Termen limita de depunere a candidaturilor:12 Noiembrie 2019, ora 14.00.  

2.  Modalitatea de depunere: prin mail la adresa: asociatianoulval@yahoo.ro 

3. Persoana de contact: PIECU CRISTIAN 

4. Comisia de evaluare se intruneste in data de 14 noiembrie 2019.  

          Publicarea rezultatelor: 14 noiembrie 2019;  

Depunerea contestatiilor: 15 Noiembrie 2019,  

Publicarea rezultatelor finale 15 Noiembrie 2019. 

5. Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea 

participării la programele de formare profesională continuă pentru 675 persoane 

(angajati, inclusiv PFA și întreprinderi individuale), cu accent pe acei adulți, cu un 

nivel scăzut de calificare sau nu și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone 

rurale defavorizate. 

 

Activitati principale:  

 

A1. Managementul proiectului; 

A.2. Informare, constientizare si recrutare grup tinta; 

A.3. Oferirea de Servicii de consiliere profesionala și tutorat pentru grupul țintă vizat; 

A.4. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor                               

(initiere/calificare/ recalificare/ specializare etc ), in vederea imbunatatirii  abilităților 

de bază, profesionale, cât și non-profesionale. 

 



 

 

Dosarele de candidatura vor cuprinde: 

 

1. Scrisoarea de intentie cu anexele de mai jos: 

- Fisa partenerului 

- Acreditari 

- Declaratie de eligibilitate  

- Statut sau Act constitutiv 

Data publicarii anuntului: 28 OCTOMBRIE 2019 

 

 

Intocmit, 

PIECU CRISTIAN 

 

 

 

 


