
PROCEDURA SELECTIE PARTENERI PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL 

OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, 

 

 POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare 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 şi din domeniile 

de specializare inteligentă conform SNCDI/14/Creșterea participării la programe de 

învăţare 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 şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

 

ASOCIATIA HANDMADE ROMANIA intentioneaza sa depuna proiecte in cadrul POCU 2014-2020, 

POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare 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 şi din domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI/14/Creșterea participării la programe de învăţare 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 şi din domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI 

 

Selectia partenerilor se va face pe baza unei analize de oportunitate in functie de eligibilitate, 

expertiza, experienta si resursele disponibile. Se vor urmari principiile transparentei, 

nediscriminarii, tratamentului egal si eficientei utilizarii fondurilor. 

Scrisorile de intentie primite vor fi analizate din perspectiva indeplinirii urmatoarelor cerinte: 

- Scrisorile de intentie impreuna cu documentele solicitate in anuntul de participare sa fie 

primite pana la termenul limita specificat in anuntul de participare publicat pe site-ul 

organizatiei 

- Partenerii care isi exprima intentia de participare trebuie sa fie: 

 

 entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei 
sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu 
autorități publice centrale sau locale;  

 alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi 
privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de 
servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii 
profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.  

 

Selectia va fi realizata de o comisie de selectie numita de ASOCIATIA HANDMADE ROMANIA.   

Pentru procedura de selectie va fi folosita Grila de selectie anexa la prezenta procedura. 

Partenerii selectati vor fi informati telefonic/sau prin mail la numerele/adresa de mail indicate in 

scrisoarea de intentie si vor fi demarate actiunile pentru pregatirea cererii de finantare.  

 

 



Anexe: 

1. Anuntul de selectie parteneri 

2. Grila de selectie-Anexa 1 

3. Fisa partenerului 

4. Declaratie de eligibilitate 

 

 

Anexa 1 

GRILA DE SELECTIE PARTENERI 

 

 

Criterii  de selectie Potential 

partener 

PUNCTAJ 

Scrisorile de intentie impreuna cu documentele solicitate primite 

pana la termenul limita specificat in anuntul de participare  

DA/NU 0 

Potentialii parteneri au experienta relevanta in domeniul pentru care 

isi exprima implicarea in proiect 

DA/NU Max 50 

Potentialii parteneri au experienta relevanta de cel putin 6 luni in 

domeniul activitatilor din proiect  

DA/NU Max 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


