
 

  

 

 

 

 
Nr: 2667/30.12.2021 

 
ANUNŢ 

PRIVIND LANSAREA PROCEDURII DE SELECŢIE PARTENERI 
 

CRFPA Valcea publica anuntul privind selectia de parteneri pentru scrierea si implementarea cererii de 
finantare in cadrul  PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  
Denumire proiect: O SANSA PENTRU VIITOR – TINERII NEETS DIN SV OLTENIA 
Axa Prioritară: Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri". 
Obiectivul specific: Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu 
vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile 
eligibile 
Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și 
certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs 
șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în 
regiunile eligibile 

 
DATA LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDATURA: 14.01.2021, ORA 12.00, LA SEDIUL 
CRFPA VALCEA, CALEA LUI TRAIAN NR. 98, RM. VALCEA, JUD VALCEA. 

DOCUMENTELE VOR FI INDOSARIATE SI DEPUSE IN PLIC PE CARE VA FI SCRIS NUMELE, ADRESA 
CANDIDATULUI , „selectie parteneri pentru scrierea proiectului conform  GHIDUL SOLICITANTULUI - 
CONDIȚII SPECIFICE „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2 SI „ A nu se 
deschide pana la data de 17.01.2021 , ora 10.00” 

 
Persoana de contact: Monica Floricel Elena 
Tel:0250713798; mobil : 0740161093; e-mail: 
 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul general al proiectului consta in integrarea durabila pe piata muncii si imbunatatirea situatiei a 
unui numar de 371 tineri din categoria NEETs din Regiunea SV Oltenia, prin acordarea de pachete integrate 
si personalizate care sa asigure cresterea ocuparii si imbunatatirea nivelului de competente a tinerilor 
NEETs. 
Obiectivul general se aliniaza cu obiectivele stabilite în AP 2014-2020, Strategia Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca 2014-2020, obiectivul specific al acestei prioritati de investitii este acela de a creste 
ocuparea tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunile eligibile si imbunătățirea nivelului de competente prin participarea la programe de 
formare profesionala, al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public 
de Ocupare, cu rezidența în regiunea eligibila Sud-Vest Oltenia . 
Obiectivele specifice ale proiectului 
Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați 
la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea SV Oltenia  
Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 
16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în SV Oltenia 

tel:0250713798


      
 

  

 

 

 

-Tema înființarea de întreprinderi sociale in mediul rural, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a 
persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei  
 
- Activităţi1: 

 
1) Activităţile principale – vor acoperi etapele/ activitatile prevazute in GHIDUL 
SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, AP 1/ PI 8.ii/ 
OS 1.1 & OS 1:  
A 1.1.Campanie de informare și promovare 
A2.1. Furnizarea de programe de formare profesională – 297 persoane 
A 3.1 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de munca-160 
persoane 
A4.1 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri – 10 
persoane 
A 5.1. Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri- 10 
intreprinderi 

          A6.1 Mangementul proiectului 
 

2) Activităţile în care va fi implicat fiecare partener: 
- Localizarea :  Sud-Vest Oltenia 
- Durata proiectului: 18 luni 
- Grup ţintă propus2: 371 persoane 
- Bugetul estimativ al proiectului3:4.910.725,40 lei 
- Buget estimativ aferent partener/parteneri4: 2.255.299,36 lei Solicitant, 948.563,04 lei 
Partener1, 1.706.863,00 Partener 2 
- Numar de intreprinderi finantate:10 – partener 2 

- Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit 
pentru fiecare criteriu în parte) 

- furnizor de formare profesionala autorizat cu vechime de minim 3 ani 
- cel putin un proiect  de implementare  a schemei de minimis - infiintarea de intreprinderi si 
finantarea acestora  
- experienta de minim 6 luni in activitatea de mentorat/consultanta acordata firmelor 

 
 

Director                                                            Director adjunct 
Doina Stroe                                                       Adrian Ion Iliescu 
 
 
Consilier  
Monica Elena Floricel 

 
1 Se vor menţiona principalele activităţi ale proiectului şi activităţile în care va fi implicat fiecare 
partener 
2 Se va trece grupul ţinta conform Ghidului – Condiţii specifice.  
3 Se va trece o estimare a bugetului total, conform precizărilor din Ghiduri 
4 Se va menționa bugetul estimat care ar trebui gestionat de fiecare partener/parteneri 


