
ANUNT SELECTIE PARTENERI 
 

 
ASOCIATIA NOUL VAL selecteaza parteneri in vederea depunerii de cereri de finantare in 

cadrul POCU 2014-2020, POCU/829/6/13/ Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe 
piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie 
la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum 
şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor 
de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a 
unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie 

In acest sens, in vederea selectarii de parteneri, avand in vedere specificatiile din Ghidul 
solicitantului-conditii specifice Innotech Student 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: 31 August 2020, 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 31 August 2020. Publicarea rezultatelor: 1 
Septembrie 2020; Depunerea contestatiilor: 4 Septembrie 2020, publicarea rezultatelor 
finale: 4 Septembrie 2020. 
 
5.  Obiectivul proiectului:  Cresterea ocuparii in randul absolventilor de invatamant tertiar 
universitar si non universitar in urma participarii la programe de formare de competente 
antreprenoriale a 360 persoane si a sprijinului pentru a deschide o afacere si a crea locuri de 
munca durabile 
 
6. Activitati principale:  
 
A.0 Activitatea de management si administrare a proiectului 

A.0.1. Managementul proiectului 

A0.2. Administrarea proiectului - Cheltuieli Indirecte 
 
AI. Etapa I - Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, 
furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe formarea si 
dobândirea de competenţe antreprenoriale în sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8) 
 

A1.1. Campanie informare si constientizare cu privire la activitatile proiectului, 
beneficii si oportunități, conditii de selectie si oportunitatile oferite pentru 
infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi 

A1.2. Selectarea, gestionarea si monitorizarea grupului tinta  

A1.3. Organizarea si derularea programului de formare in competente 
antreprenoriale   

A1.4. Organizarea de sesiuni de follow-up in vederea imbunatatirii planurilor de 
afaceri ce urmeaza a fi inscrise in cadrul concursului 

A1.5. Organizarea concursului de planuri de afaceri, inclusiv evaluarea si 
selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului 

A1.6. Organizarea si derularea dee stagii de practica  



A1.7. Furnizarea de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat 

A1.8. Infiintarea si demararea functionarii intreprinderilor ce vor realiza 
planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului  

 
AII. Etapa II de implementare - Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-
granturilor pentru deschiderea unei afaceri 

 

A2.1. Decontarea sumelor pentru implementarea planurilor de afaceri selectate 
  L12-L25 

A2.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate 
 
AIII. Etapa III de implementare - Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in 
timpul perioadei de implementare a proiectului 

 
A3.1. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri pe parcursul perioadei de 

implementare a proiectului 
 
 
Dosarele de candidatura vor cuprinde: 

1. Scrisoarea de intentie cu anexele de mai jos: 

- Fisa partenerului 

- Acreditari (daca este cazul) 

- Declaratie de eligibilitate  

- Statut sau Act constitutiv 

Data publicarii anuntului: 14 August 2020 

 

Intocmit, 

PIECU CRISTIAN 


