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Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces  si participare la formare profesionala  continua „ 

Titlul proiectului:  „Formare profesionala  pentru  anagajati din sectorul  energetic FORMENERGIA ” 

Contract POSDRU /182/2.3/S/153597 

 
ANUNȚ privind selecția unui partener pentru implementarea 

contractului de finanțare POSDRU/182/2.3/S/153597 
 

 
 

Asociația de Prietenie Romano – Franceza ROMFRA cu sediul în Alexandria, str. 

Mihail Kogalniceanu, nr. 46-48, cod de identificare fiscală: 13669555, telefon: 

0744875762, fax: 0247317995, poștă electronică: secretariat@romfra.ro, sorin@romfra.ro, 

reprezentată legal prin Sferle Sorin, Director,  

 

anunță  

 

lansarea procedurii de selecție pentru identificarea unui  nou partener pentru 

implementarea proiectului Formare profesionala pentru angajati din sectorul 

energetic – FORMENERGIA, contract de finanțare POSDRU/182/2.3/S/153597, 

cofinanțate din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013.  

 

Prezenta procedură de selecție este lansată ca urmare a retragerii unei organizații din 

cadrul parteneriatului constituit pentru implementarea proiectului Formare 

profesionala pentru angajati din sectorul energetic – FORMENERGIA, contract de 

finanțare POSDRU/182/2.3/S/153597.  

 

Organizația care va fi selectată în urma prezentei proceduri de selecție va semna un 

Acord de parteneriat și va prelua toate drepturile și obligațiile care reveneau 

organizației partener (Partener 2) pe care o va înlocui.  

 

Prezentarea proiectului Formare profesionala pentru angajati din sectorul energetic – 

FORMENERGIA, contract de finanțare POSDRU/182/2.3/S/153597  

 

mailto:secretariat@romfra.ro
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Proiectul Formare profesionala pentru angajati din sectorul energetic – 

FORMENERGIA este implementat de Asociația de Prietenie Romno – Franceză 

ROMFRA Alexandria – Beneficiar/Lider de parteneriat, Asociația Marketer Club – 

Partener 1 și oragnizația care va fi selectată în urma prezentei procedrui de selecție – 

Partener 2 

Obiectiv general: imbunatatirea accesului si participarii la programele de formare 

profesionala continua in vederea calificarii/recalificatii pentru 225 de angajati din 

regiunile Bucuresti Ilfov si Sud Muntenia 

Obiective specifice:  

1. Imbunatatirea accesului la competente cerute pe piata muncii pentru 225 de 

angajati din sectoarul energetic din regiunile Bucuresti Ilfov si Sud prin 

furnizarea de programe de calificare si recalificare.  

2. Imbunatatirea participarii la formare profesionala continua prin derularea de 

campanii de constientizare privind importanta beneficiile formarii profesionale 

in randul angajatilor si angajatorilor din Buucresti Ilfov si Sud 

Grupul țintă al proiectului: 225 de angajati, in special angajati cu un nivel redus de 

calificare sau necalificati, provenind din sectorul energetic 

Activitățile proiectului:  

A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI. Aceasta activitate se va derula pe toata 

perioada de implementare a proiectului si implica urmatoarele procese: 1) 

Coordonarea generala a proiectului. 2) Planificare si organizare. 3). Managementul 

financiar al proiectului 4). Realizarea achizitiilor publice. 5). Raportare, monitorizare si 

evaluare proiect. 6) Informarea Identificarea, recrutarea si selectia grupului tinta al 

proiectului. Activitatea A1. este realizata de toți partenerii.  

A.2. INFORMARE SI PUBLICITATE. Aceasta activitate se va derula pe toata perioada 

de implementare a proiectului si implica urmatoarele procese: 1) Organizarea si 

derularea conferintei de lansare a proiectului. 2). Elaborarea si distribuirea de 

materiale de promovare, realizarea actiunillor de promovare si publicitate a 

proiectului. 3). Dezvoltarea si actualizarea paginii web a proiectului. 4). Organizarea si 

derularea conferintei de inchidere a proiectului. Activitatea A2. este realizata de catre 

Partenerul 1. A3. DERULAREA UNEI CAMPANII DE CONSTIENTIZARE PRIVIND 

BENEFICIILE PARTICIPARII LA FPC PENTRU ANGAAJTI SI ANGAJATORI. Este o 

activitate realizata de Partenerul 1 care implica urmatoarele procese: 1) definirea 

planului si conceptului de campanie; 2) elaborarea materialelor suport pentru 

campania de constientizare privind importanta participari ila FPC; 3) implementarea 

campaniei de constientizare in organizartii care activeaza in sectorul energetic si 

conexe.  

A4. FURNIZAREA DE PROGRAME DE CALIFICARE SI RECALIFICARE PENTRU 

ANGAJATI. Formarea profesionala va cuprinde cursuri de calificare si recalificare 

pentru operator calculator (nivel de calificare 1 si 2) si sudor (nivel de calificare 1). A4. 

este o activitate coordonata de Beneficiar la care participa Partener 2. Principalele procese 
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implicate de implementarea activitatii A4 sunt: 1) Informare cu privire la oportunitatile 

de calificare/recalificare pentru angajati. 2) Derularea sesiunilor de formare – 

constituirea grupelor de formare si furnizarea programelor de formare. 3) Evaluarea si 

certificarea cursantilor.  

Durata proiectului: max 10 luni. Implementarea proiectului se va finaliza la data de 

31.12.2015.  

Bugetul proiectului: 2.645.246,22 lei, din care 740.096,22 lei bugetul prevăzut pentru 

Partenerul 2 (din care 2% reprezintă contribuția proprie a Partenerului 2).  

Obligațiile care îi revin organizației Partener 2:  
 Participa la cofinantarea proiectului cu 2% din valoarea bugetului alocat.  

 Realizeaza urmatoarele activitati: 

o A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

o A4. FURNIZAREA DE PROGRAME DE CALIFICARE SI 

RECALIFICARE PENTRU ANGAJATI 

 

Procesul de selecție al partenerilor se va realiza prin raportare la: 

1. Criterii de eligibilitate 

2. Criterii de selecție. 

1. Criteriile de eligibilitate trebuie îndeplinite de organizațiile interesate pentru 

a putea fi selectate ca parteneri în cadrul proiectului: 

a. Să respecte criteriile generale de eligibilitate prevăzute în Ghidul 

Solicitantului – Condiții Generale 2014, secțiunea 3.1.1 (b).  

b. Să aibă personalitate juridică, putând fi organizate atât ca entități de 

drept privat fără scop patrimonial, cât și ca entități de drept privat cu 

scop patrimonial; 

c. Să fie înregistrate în România sau în alte state membre ale Uniunii 

Europene; 

d. Să fie furnizor de formare profesională acreditat pentru calificarea de 

sudor (nivel de calificare 1 și 2); 

e. Să aibă sediul sau cel puțin un punct de lucru în regiunea București Ilfov, 

respectiv să poată asigura programe de calificare și recalificare acresitate 

de nivel 1 și 2 în regiunea București Ilfov; 

f. Nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 şi art. 

96 (2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 și începlinesc condiţiile 

prevăzute de art. 93 (2) al aceluiaşi Regulament; 

g. Își asumă angajamentul de a participa implementarea activităților și la 

cofinanțarea proiectului. 

2. Criteriile de selecție pe baza cărora vor fi selectați partenerii: 

a. Relevanța pentru domeniul și activităților proiectului; 

Respectarea acestui criteriu implică respectarea, a cel puțin unul din 

urmatoarele criterii: 

  Experienta in: 
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 implementarea de proiecte finantate din fonduri europene 

nerambursabile, dovedita prin calitatea de partener sau 

beneficiar/lider de parteneriat în cadrul a cel putin 1 

proiect. Pentru a dovedi respectarea acestui criteriu, va fi 

prezentata Lista proiectelor implementate cofinanțate din 

fonduri europene nerambursabile, cu indicarea calității 

organizației în proiect,  a bugetului alocat, obiectivelor 

proiectului și activităților rimplementate de organizație; 

sau  

 derularea de programe de formare profesionala continuă în 

domeniul sudurii, nivel de calificare 1 si 2. Pentru a dovedi 

respectarea acestui criteriu, va fi prezentata Lista 

principalele prestări de servicii de formare 

profesionala/Lista programelor de formare profesională 

continuă organizate și derulate în domeniul sudurii. 

Pentru acest criteriu pot fi acordate maximum – 35 de puncte  

b. Capacitatea de a implementa activitățile proiectului 

Respectarea acestui criteriu implică:  

 Prezentarea de evidențe și analize de natură financiară care să 

asigure resurse financiare necesare pentru asigurarea cofinanțării 

și implementarea proiectului. 

 Prezentarea de evidențe privind existenta resurselor umane și 

materiale necesare pentru implementarea activităților proiectului. 

În acesns, va fi prezentată o Listă a resurselor umane și materiale 

care pot fi alocate pentru implemetarea proiectului.  

Notă: conform prevederilor Ghidului Solicitantului POSDRU– Condiții Generale 2014, 

persoanele juridice de drept privat cu sau fără scop patrimonial pot accesa, in cadrul 

proiectului, o finanțare nerambursabila care este egală cu maxim suma veniturilor totale 

peultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) conform bilanțului contabil depus SAU maxim 30% din 

valoarea asistenței financiare nerambursabile totale 

Pentru acest criteriu pot fi acordate maximum – 30 de puncte  

c. Valoarea adăugată a parteneriatului 

 Vor fi avute în vedere: valoarea adaugată a participării organizaţiei 

în proiect, disponibilitatea participării la implementarea 

proiectului. În acest sens, va fi prezentat un document conținând 

descrierea valorii adăugate pe care o aduce proiectului implicarea 

organziației, semnată și ștampilată de reprezentantul legal. 

Pentru acest criteriu pot fi acordate maximum – 35 de puncte  

Conţinutul Dosarului de selecţie: 

1. Scrisoare de intenție privind participarea ca partener în proiect – original. 

Scrisoarea de intenție va cuprinde, în mod obligatoriu:  



    CENTRU DE FORMARE AUTORIZAT  

ASOCIATIA DE PRIETENIE ROMÂNO - FRANCEZA « ROMFRA » 

(4) 0 347 401546 FAX     (4) 0 247 317 995  www.romfra.ro , e-mail : secretariat@romfra.ro  

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 46-48, 140044  ALEXANDRIA, Jud. TELEORMAN, ROMÂNIA 

 

a. Denumirea, adresa, număr telefon, fax, email, numele reprezenantului 

legal şi datele persoanei de contact pentru acest proces de selecţie; 

b. Descrierea organizaţiei (max. 1 pagină).; 

c. Motivaţia participării la la proiect, ca partener al Asociației de Prietenie 

Romano Franceză ROMFRA Alexandria 

2. Documentul constitutiv al organizației/Extra din Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor/Extras din Registrul Comerțului (după caz) și Certificatul de 

înregistrare fiscală - copie certificată conform cu originalul; 

3. Declarație de eligibilitate a reprezentantului legal privind neîncadrarea în 

niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 şi art. 96 (2) din 

Regulamentul (CE) nr.1605/2002 și respectarea condiţiilor prevăzute de art. 93 

(2) al aceluiaşi Regulament - original; 

4. Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinanțării 

proiectului, în limita a 2% din valoarea eligibilă a proiectului și participarea la 

activitățile proiectului – original; 

5. Lista proiectelor cofinanțare din fonduri nerambursabile naționale sau europene 

la care a participant în calitate de solicitant sau partener, dacă este cazul – 

original sau Lista principalele prestări de servicii de formare profesionala/Lista 

programelor de formare profesională continuă organizate și derulate în 

domeniul sudurii; 

6. Raport de activitate 2014, Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului 

legal privind activitățile desfășurate în anul 2014, dacă este cazul; 

7. Lista activităților în care se va implica în viitorul parteneriat, cu descrierea clară 

a responsabilităților pe care și le asumă și a modului în care intenționează sa 

participe la realizarea acelor activități; 

8. Descrierea valorii adăugate pe care partenerul o va aduce în cadrul proiectului – 

original.  

9. Bilanțul contabil pe ultimii trei ani fiscali ani încheiați - copie certificată conform 

cu originalul.  

10. Listă a resurselor umane și materiale care pot fi alocate pentru implemetarea 

proiectului – original.  

 

Documentaţia se depune la Sediul Asociația de Prietenie Romano – Franceza ROMFRA 

cu sediul în Alexandria, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 46-48, cod de identificare fiscală: 

13669555, telefon: 0744875762, fax: 0247317995, poștă electronică: 

secretariat@romfra.ro, sorin@romfra.ro, în atenția domnului Sorin Sferle, director. Vor 

fi luate în calcul documentaţiile complete, datate, ştampilate şi semnate de 

reprezentantul legal al organizaţiei.  

Data limită de transmitere a documentaţiei este 29 mai 2015, orele 16.00. Orice 

documentaţii depuse după data limită vor fi respinse.  

 

mailto:sorin@romfra.ro
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Selecţia organizaţiilor se va realiza de către un comisie de formată din 5 membri, pe 

baza criteriilor menţionate în prezentul Anunţ. Organizaţiile vor fi selectate în ordinea 

punctajului total obţinut în urma evaluării documentaţiei depuse.  

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate organizaţiilor care au transmis documentaţia 

solicitată. Lista organizaţiilor selectate va fi publicată pe pagina de internet a Asociației 

de Prietenie Româno Franceză ROMFRA Alexandria, www.romfra.ro.   

 

Persoana de contact: 

Laura Elena MARINAȘ, manager proiect, email: secretariat@romfra.ro,  

Sorin SFERLE, director, email: sorin@romfra.ro    

 

http://www.romfra.ro/
mailto:secretariat@romfra.ro
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