Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

ANUNȚ SELECȚIE
EXPERT GRUP ŢINTĂ
în cadrul proiectului “Antreprenoriat social, solutia pentru o economie durabila”– ID 128609
Prezentare
ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A FORMĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ „CINAQ”, partener în cadrul
proiectului POCU/449/4/16/128609 implementat de FUNDATIA "CORPUL EXPERTILOR IN ACCESAREA
FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE, în calitate de Solicitant, anunţă organizarea unei selecţii pentru
o persoană pentru ocuparea poziţiei de Expert grup ţintă.
Proiectul “Antreprenoriat social, solutia pentru o economie durabila”– ID 128609 are ca obiectiv general
dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se autosustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata
muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel
stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Sud - Est si Sud
Muntenia.

Obiective specifice:
OS 1: Promovarea antreprenoriatului in economia sociala si cresterea gradului de informare si interes fata de
economia sociala, la nivelul regiunilor Sud - Est si Sud Muntenia, prin derularea de campanii de informare cu privire
la oportunitatile oferite prin proiect de finantare de planuri de afaceri pentru structuri de economie sociala. Aceste
campanii vor contribui la promovarea economiei sociale ca un instrument durabil si in acelasi timp flexibil pentru
adaptarea nevoilor de locuri de munca la nivelul comunitatiilor vizate.
2. OS 2: Imbunatatirea si consolidarea competentelor antreprenoriale si in diferite domenii relevante pentru
antreprenoriatul social pentru 101 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi de economie sociala din
regiunile Sud - Est si Sud Muntenia; Astfel grupul tinta vizat va avea toate premisele pentru atingerea pragului de
rentabilitate si sustenabilitate ale serviciilor oferite la nivelul comunitatilor tinta. Prin obtinerea acestor calificari de
catre persoanele din grupul tinta se va contribui in mod automat la atingerea obiectivului specific 4.16: consolidarea
capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona de o maniera autosustenabila.
3. OS 3: Dezvoltarea in mod transparent si participativ a 21 de entitati ale economiei sociale in vederea crearii unui
total de 105 locuri de munca la nivelul celor doua regiuni ale proiectului, prin asigurarea de consiliere specializata,
finantarea si monitorizarea entitatilor infiintate astfel incat sa fie mentinute locurile de munca create, precum si
functionalitatea intreprinderilor dezvoltate cel putin 18 luni de la data obtinerii atestatului de intreprindere sociala in
timpul proiectului si cel putin inca 6 luni dupa incheierea proiectului. Prin beneficiile multiple aduse comunitatilor din
cele doua regiuni de dezvoltare (locuri de munca sustenabile pentru persoanele din grupurile vulnerabile, in
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conformitate cu legea economiei sociale) cele 21 de entitati ale economiei sociale contribuie la realizarea
obiectivului specific 4.16.
In vederea completarii echipei de implementare a proiectului Asociaţia Profesională a Formării în Administraţia
Publică Locală CINAQ organizează selecţie prin concurs de dosare pentru EXPERT GRUP ŢINTĂ, avand
urmatoarele responsabilitati (extras din Cererea de finantare):
Răspunde de recrutarea grupului tintă;
-

Colaborează cu Expertul grup țintă S (din partea solicitantului) pentru întocmirea dosarelor GT;

-

Răspunde de verificarea eligibilității dosarelor de GT, furnizarea datelor și informațiilor pentru
gestionarea și analiza grupului țintă și pentru asigurarea cursurilor de formare;

-

Asigură aplicarea temei secundare nediscriminarea în procesul de selectie a grupului tinta;

-

Informează persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre a fi finanțate ,cât si de
pasii de urmat;
Mentine permanent legatura cu grupul țintă.

-

Durata de implementare activităților aferente poziție solicitate: perioadă determinată – 12 luni, 4 ore/zi.
II. Prevederi legale:
• Ordonanţă nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea
asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017
• Legea 53/2003 (Codul Muncii) actualizata 2017
III. Criteriile de selecţie sunt :


Studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalenta / minim 3 ani



Experienţă profesională generală : Minimum 5 ani experiență în muncă



Experienţă profesională specifică : Experienta în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau
alte fonduri (ne)rambursabile (ex: scheme de ajutor de stat)

IV. Selecţia de CV-uri/Selecţia aplicanţilor selecţionaţi



Etapa 1 de selecţie - CV-urile care îndeplinesc condiţiile de la punctul II vor fi selecţionate pentru
etapa II de selecţie



Etapa 2 de selecţie - candidații ale căror CV-uri au fost selecţionate in Etapa 1 vor susţine un
interviu cu membrii comisiei de selecție;



După finalizarea interviurilor și completarea fișei de evaluare se va redacta un proces verbal cu
rezultatele finale ale selecţiei (conform Metodologiei de organizare si desfasurare a selecției a
experților din echipele de implementare ale proiectelor cu finanțare europeană a Asociaţiei
Profesionale a Formării în Administraţia Publică Locală CINAQ).



Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe site-ul www.cinaq.org şi/sau se vor transmite pe e-mail .
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V Dosarul candidaturii va conține:
1) Cerere inscriere la concurs;
2) CV Europass;
3) Copie CI (conform cu originalul);
4) Diplome studii în copie (conform cu originalul);
5) Documente care să ateste vechimea și specialitatea în muncă(adeverinţe, recomandări, contracte de muncă,
convenţii etc);
6) Copie certificat de naștere (conform cu originalul);
7) Declarație de disponibilitate ;
8) Scrisoare de intentie(Scrisoarea de intenţie va expune motivele interesului pentru poziţia de expert grup ţintă
menţionându-se în mod explicit disponibilitatea pentru deplasări în Regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Est).
Lipsa oricărui document mai sus menționat se consideră motiv administrativ de respingere a
candidaturii.
Documentele vor fi transmise în format electronic – pdf la adresa de e-mail proiecte@cinaq.org , cu menţiunea:
“Pentru selecţie EXPERT GRUP ŢINTĂ – POCU 128609”, până la data de 23.01.2020, orele 24:00.
Concursul se va desfășura după următorul calendar:
20.01.20202-23.01.2020

Depunere dosare online la adresa de e-mail proiecte@cinaq.org , orele 24:00;

27.01.2020

Afisare rezultate selecție dosare – pe pagina web www.cinaq.org

27,01.2020

Depunere contestații, pe adresa de e-mail proiecte@cinaq.org

27.01.2020

Soluționare contestații selecție dosare;

28.01.2020

Proba interviu – ora 10.00

29.01.2020

Afișare rezultate interviu – ora 12.00

29.01.2020

Depunere contestații, între 14.00 și 17.00 pe adresa de e-mail proiecte@cinaq.org

30.01.2020

Soluționare contestații și afișare rezultate finale – pe pagina web www.cinaq.org

NOTA: Angajarea expertului selectat stă sub rezerva primirii avizului de la OIR / AM POCU.

BIBLIOGRAFIE:
1)

Legea nr.219/2015 privind economia socială

2)

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014 - 2020, publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2016 si ale Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020 aprobate prin HG nr. 93/2016;
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3)

Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020;

4)

Ghidul Ghidul Solicitantului – condiții specifice „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială
de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă" AP 4/PI 9.v/OS 4.16

5)

Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
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