Nr. E47 din 1 noiembrie 2010

ANUNȚ DE SELECȚIE
PENTRU

POZIȚIILE DE PROMOTORI AI DEZVOLTĂRII COMUNITARE
Asociația Comunelor din România (A.Co.R.) și partenerul său Structural ConsultingTM
Group realizează proiectul „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul
rural”, în baza contractului de finanțare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/58447,
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
Unul din obiectivele specifice ale proiectului este crearea a 7 rețele regionale de câte 15
promotori ai dezvoltării comunitare. Aceștia vor promova dezvoltarea comunitară la nivelul
locuitorilor comunelor din județele fiecărei regiuni, pe baza abilităților dobândite în urma unui program
de formare profesională privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale (DCA).
Criteriile de selecție pentru promotorii dezvoltării comunitare:
a. Cerințe obligatorii de eligibilitate
1. apartenența la una dintre categoriile grupului țintă: manageri din mediul rural, angajați
din mediul rural sau șomeri din mediul rural;
2. studii medii sau studii superioare absolvite, cu diplomă de absolvire, respectiv de licență
(sau echivalent);
3. domiciliul stabil sau reședința în mediul rural.
b. Criterii de departajare
1. abilități de comunicare și lucru în echipă;
2. cunoștințe de utilizare a calculatorului;
3. disponibilitatea de a face deplasări în localitățile regiunii.
Avantajele persoanelor selecționate pentru poziția de promotor al oportunităților
antreprenoriale:
1.
posibilitatea dezvoltării unei cariere în mediul rural;
2.
participarea gratuită la cursul de formare profesională Dezvoltarea Competențelor
Antreprenoriale.
Procedura de înscriere și selecție:
Candidații sunt invitați să completeze, utilizând modelele atașate, Curriculum vitae format Europass
(modelul este prezentat în Anexa 1), Scrisoarea de exprimare a interesului (Anexa 2), Declarația
de eligibilitate (Anexa 3) și Declarația-angajament (Anexa 4). Acestea se vor transmite apoi
simultan:
 la adresa de poștă electronică recrutare@procomune.ro.

și
 la adresa de poștă electronică a mentorului-formator nominalizat pe județul pentru care se
candidează, conform tabelului cu adresele de poștă electronică ale Mentorilor Formatori
(Anexa 5).
Termenul limită de transmitere pe mail a celor 4 documente completate este ziua de vineri, 26
noiembrie, ora 16.00. În mesaj se va menționa obligatoriu, în clar, județul pentru care se
candidează! Rugăm persoanele interesate să consulte cu mare atenție documentele de
candidatură și să urmărească îndeplinirea, mai întâi, a condițiilor de eligibilitate.
Candidații selecționați vor avea un interviu telefonic cu membrii comisiei de selecție. Informații
suplimentare despre proiect sunt postate pe www.procomune.ro, www.acor.ro si www.fonduristructurale.ro.
Lista finală a celor 105 candidați selecționați va fi postată pe www.procomune.ro, www.acor.ro și
www.fonduri-structurale.ro, marți, 30 noiembrie 2010. Candidații admiși vor fi contactați prin poștă
electronică și telefonic, pentru a fi informați cu privire la programul desfășurării celor 7 cursuri
regionale de DCA din proiect, ce urmează a avea loc în perioada ianuarie – aprilie 2011.
Toate costurile aferente participării la cursuri sunt decontate prin proiect (transport, cazare,
masă și suport de curs).
Relații suplimentare se pot obține astfel :
la nivelul echipei de implementare a proiectului, de la Aurel RADU (telefon 0723-303.556,
aurel@procomune.ro ) și Flaviu POPA (telefon 0723-529.312, flaviu@procomune.ro)
la nivelul județului pentru care se candidează, de la mentorul-formator menționat în
Anexa nr.5.

Anexa 1

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma
obţinută

Inseraţi fotografia

Nume, Prenume
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Mobil:

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională
relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi
program de formare profesională absolvite, începând cu
cel mai recent.

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul
specificaţi a doua limbă maternă)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs
oral

Exprimare scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru
Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi
sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care
au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care
au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care
au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care
au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care
au fost dobândite.

Alte competenţe şi
aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care
au fost dobândite.

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi
categoria.

Informaţii suplimentare

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost
menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact,
referinţe etc.

Anexe

Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

Anexa 2
SCRISOARE DE EXPRIMARE A INTERESULUI
pentru ocuparea poziției de promotor al dezvoltării comunitare în cadrul proiectului
„Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”
Numele și prenumele candidatului:
Județul pentru care aplică :
(Vă rugăm să răspundeți întrebărilor de mai jos, tehnoredactând Secțiunea Răspunsuri
(Arial, 12), în cel mult două pagini, păstrând acest format)
Nr.
Întrebări
crt.
1 Ce va atrage la domeniul
proiectului?
2 Ați mai desfășurat activități în
domeniile antreprenoriatului și
managementului de proiect?
3 Care latură a pregătirii dvs. credeți
că poate fi folositoare acestui
proiect?
4 Cum apreciați că experiența și
calificarea dvs. vor fi utile în cazul
implicării în acest proiect?
5 Ce avantaje credeți că veți avea
prin participarea la acest proiect?
6 Ce alte elemente pe care le
considerați importante pentru
selectarea dvs. ca promotor al
dezvoltării comunitare puteți
menționa?
7 Cum și de unde ați aflat de
proiect?

Răspunsuri

Confirm disponibilitatea de a fi promotor al dezvoltării comunitare în cadrul proiectului, în perioada
ianuarie 2010 – decembrie 2012.
Semnătura:

Data:

Anexa 3
DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE
Subsemnatul/a
.................................................................,
domiciliat/ă
în
localitatea
......................................., județul ............................................, posesor al C.I. seria ...... nr.
..................., declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art.292 Cod Penal, cu privire la fals
în declarații, că la data prezentei declarații aparțin unuia din următoarele grupuri țintă, eligibile în
cadrul proiectului:
GRUP ȚINTĂ
APARȚIN *
Manager din mediul rural
(persoane cu funcții de conducere în organizații publice și private cu sediul social sau
punctul de lucru în mediul rural, inclusiv persoane care au o afacere în mediul rural și
PFA în mediul rural în domenii non-agricole, cu excepția funcționarilor publici,
personalului contractual din primării și a cadrelor didactice din învățământ)
Angajați din mediul rural
(persoane care au încheiate contracte individuale de muncă cu organizații publice și
private, care au sediul social / punctul de lucru în mediul rural, cu excepția funcționarilor
publici, personalului contractual din primării și a cadrelor didactice din învățământ)
Șomeri
În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 :
- șomer - persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la
îndeplinirea condițiilor de pensionare;
b) starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei
munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate
potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata,
în vigoare;
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un
loc de muncă.
Este obligatorie dovada înregistrării la Agenția Județeană de Ocuparea Forței de
Muncă de care aparține aplicantul. În cazul selecției, se va solicita o adeverință
eliberată de AJOFM prin care se atestă înregistrarea aplicantului în evidențele
instituției.
* Vă rugăm să bifați în căsuța corespunzătoare fiecărei linii a tabelului de mai sus.
Semnătura,

Locul și data semnării,

Anexa 4
DECLARAȚIE-ANGAJAMENT
Subsemnatul/a
.................................................................,
domiciliat/ă
în
localitatea
..........................................., județul ................................................, posesor al C.I. seria ...... nr.
..................., CNP ...................................., mă angajez prin prezenta că, în cazul în care voi fi
selectat/ă, să urmez cursul „Dezvoltarea Competențelor Antreprenoriale” finanțat prin proiectul
„Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”, cu numărul de
identificare POSDRU/83/5.2/S/58447, să îndeplinesc sarcinile de lucru din cadrul cursului, inclusiv să
particip la examenul final pentru obținerea certificatului de competenţe profesionale.
Am luat la cunoștință că nerespectarea acestui angajament poate duce la eliminarea mea de
pe lista de persoane din grupul țintă 2 și voi putea fi obligat de către A.Co.R. la plata cheltuielilor
aferente cursului urmat.
Semnătura,
Locul și data semnării

Anexa 5
Adresesle de email ale mentorilor-formatori din cadrul proiectului ID 58447
Județ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Alba
Arad
Argeș
Bacău
Bihor
Bistrița
Botoșani
Brăila
Brașov
Buzău
Călărași
Caras-Severin
Cluj
Constanta
Covasna
Dâmbovița
Dolj
Galați
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomița
Iasi
Maramureș
Mehedinți

Nume

Prenume

Spînu
Penișoară
Mateescu
Ghiugan
Cioban
Sava
Dumitriu
Ruse
Bucșă
Brânzea
Ghiță
Rosian
Popescu
Pârvu
Moldoveanu
Hoaghe
Rosu
Dumitriu
Catrina
Crețu
Csiki
Cercea
Nedelcu
Trişi
Popovici
Ungureanu

Ana-Maria
Adrian
Emilia
Gabriel
Constantin
Viorel
Marcel
Lorin Robert
Mihaela
George Ciprian
Elena Luminița
Manuela Teodora
Simona
Alexandru
Carmen
Liliana Mariana
Petre Ion
Anca-Roxana
Aurelia
Bianca Mirela
Emese
Sorin
Elena-Alice
Alexandra
Vasile
Simion

Ilea
Achirițoaiei
Coman
Alexe
Sabadoș

Ovidiu
Iulia Ramona
Aurelia-Gabriela
Dumitru
Ana

Adresa de e-mail

alba@procomune.ro
arad@procomune.ro
arges@procomune.ro
bacau@procomune.ro
bihor@procomune.ro
bistrita@procomune.ro
botosani@procomune.ro
braila@procomune.ro
brasov@procomune.ro
buzau@procomune.ro
calarasi@procomune.ro
caras-severin@procomune.ro
cluj@procomune.ro
constanta@procomune.ro
covasna@procomune.ro
dambovita@procomune.ro
dolj@procomune.ro
galati@procomune.ro
giurgiu@procomune.ro
gorj@procomune.ro
harghita@procomune.ro
hunedoara@procomune.ro
ialomita@procomune.ro
iasi@procomune.ro
maramures@procomune.ro
mehedinti@procomune.ro

Mureș
27
28
29
30
31

Neamț
Olt
Prahova
Satu Mare

mures@procomune.ro
neamt@procomune.ro
olt@procomune.ro
prahova@procomune.ro
satu-mare@procomune.ro

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timis
Tulcea
Valcea
Vaslui
Vrancea
A.Co.R. 1

Bercean
Marcoviciu
Gavrileanu
Beşu
Mirea
Ilie
Deaconu
Crețu
Voineagu
Brăguţă

Alexandru
Sorin Ștefan
Corina
Florin Claudiu
Cristian
Marian
Andreea
Ioan
Lenuta
Remus Veniamin

42

A.Co.R. 2

Stan

Raluca Ana

salaj@procomune.ro
sibiu@procomune.ro
suceava@procomune.ro
teleorman@procomune.ro
timis@procomune.ro
tulcea@procomune.ro
valcea@procomune.ro
vaslui@procomune.ro
vrancea@procomune.ro
acor2@procomune.ro
acor1@procomune.ro

