
 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013               

Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” 

 

 ANUNT SELECTIE ASOCIATI/ ADMINISTRATORI PENTRU INFIINTAREA UNEI 

STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALA IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/168/6.1/S/144460 

„Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru” 

           Fundatia EuroEd, in calitate de beneficiar al proiectului POSDRU/168/6.1/S/144460 „Dezvoltarea 

economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru” finantat in cadrul Programului Operational Sectorial 

“Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013, lanseaza anuntul de selectie a actionarilor/ administratorilor 

pentru constituirea unei Structuri de Economie Sociala (SES) cu personalitate juridica distincta in domeniul 

alimentatiei publice. 

SES este o întreprindere al căreiprincipal obiectiv este cel de a avea o incidență socială mai 

curând decât cel de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii săi. Ea funcționează pe piață 

furnizândbunuri și servicii în mod antreprenorial și inovator și își utilizează, cu predilecție,excedentele în 

scopuri sociale. Aceasta face obiectul unei gestionări responsabile șitransparente, îndeosebi prin 

asocierea angajaților săi, a clienților săi și a părților interesate de activitățile sale economice”. 

 

Procedura de selectie este deschisa la nivel regional, adresandu-se atat persoanelor fizice, cat si juridice, 

asigurand unui tratamentul egal  al tuturor partilor interesate, indiferent de naţionalitate, gen, rasă sau origin 

etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexualăde etc. 

 Competitia intre candidati are la baza urmatoarele  criterii  de selectie :  

 

Criterii de selectie: 

 

Nr. 

Crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

1 Coerenta si gradul de aplicabilitate al propunerilor pentru atingerea 

rezultatelor din planul de afaceri 

35 

2 Gradul de intelegere al obiectivelor proiectului si capacitatea de atingere a 

rezultatelor asteptate ca urmare a implementarii proiectului 

35 

3 Studii, experienta si rezultate in domenii relevant pentru domeniul de 

activitate al SES-ului  

30 

TOTAL 100 

PUNCTE 

 

Selectia candidatilor are loc in 2 etape: 

1. Dosare personale depuse la sediul Fundatiei EuroEd 

2. Interviu  
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Continutul dosarului de aplicatie 

 

5.1. Pentru persoane fizice (care nu fac parte din grupurile tinta ale proiectului): 

a. Carte de identitate, certificate de nastere, certificate de casatorie (copii nelegalizate) 

b. Ultima diploma de studii si alte certificate relevante (copii nelegalizate) 

c. Cazier fiscal (original) sau declaratie pe propria raspundere ca  nu a savarsit infractiuni fiscale 

d. Cazier judiciar (original) sau declaratie pe propria raspundere ca nu a savarsit fapte penale 

e. Documente continand prezentarea aspectelor considerate de catre aplicant ca esentiale pentru 

obtinerea rezultatelor asteptate si pentru atingerea rezultatelor din planul de afaceri. 

5.2. Pentru persoane fizice (care apartin grupurilor vulnerabile din proiect): 

a. Carte de identitate, certificate de nastere, certificate de casatorie (copii nelegalizate) 

b. Ultima diploma de studii si alte certificate relevante (copii nelegalizate) 

c. Cazier fiscal (original) sau declaratie pe propria raspundere ca  nu a savarsit infractiuni fiscale 

d. Cazier judiciar (original) sau declaratie pe propria raspundere ca nu a savarsit fapte penale 

e. Documente care atesta ca participantul se incardreaza intr-unul din grupurile tinta ale proiectului, 

respectiv: 

Familii cu mai mult de doi copii: persoanele care au in ingrijire 3 sau mai multi copii 

trebuie sa prezinte copii dupa certificatele de nastere ale copiilor. 

Familii monoparentale: persoanele care au in intretinere unul sau mai multi copii, sunt 

vaduve, divortate sau copilul provine dintr-o relatie de concubinaj, copilul nefiind 

recunoscut. Aceste persoane trebuie sa prezinte certificate nastere copil, hotarare de 

incredintare, hotarare de divort, certificat de deces, declaratie notariala, dupa caz. 

Persoane care traiesc din  venitul minim garantat: persoane care nu au alte venituri 

decat cel minim garantat si care fac dovada cu adeverinta eliberata de primaria de 

sector/ serviciul de asistenta sociala. 

Persoane de etnie roma: persoanele de etnie roma trebuie sa prezinte o declaratie pe 

propria raspundere privind apartenenta la grupul tinta. 

Femei in situatii de risc: persoanele de gen feminin care se afla intr-o situatie de 

vulnerabilitate (ex: dizabilitati, somer, inclusiv neinregistrat, persoane aflate in cautarea 

unui loc de munca, persoane cu nivel scazut de studii, victime ale violentei in familie 

etc). 

 

f. Documente continand prezentarea aspectelor considerate de catre aplicant ca esentiale pentru 

obtinerea rezultatelor asteptate si pentru atingerea rezultatelor din planul de afaceri. 

 

Detalii de contact: 

Persoana de contact: Ionel Rodica- Manager Proiect 

contact@euroed.ro 

 

 

Data anunt: 15 ianuarie 2015 

mailto:contact@euroed.ro

