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1. CADRU GENERAL
Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea membrilor fondatori ai intreprinderilor
sociale, aferentă activităţii
sociala

in

cadrul

A4-Dezvoltarea,functionarea si sustinerea structurilor de economie
proiectului:

“Construim

impreuna

intreprinderi

sociale”

POSDRU173/6.1/S/147653, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, perioada de implementare 29 decembrie 2014 – 28 decembrie 2015, în cadrul căruia
Asociatia Centrul Romilor pentru Integrare, Studii si Solidaritate în Dezvoltare Comunitară are rol
de beneficiar.
Referințe:
- Instrucțiunea 107 AMPOSDRU privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1
”Dezvoltarea economiei sociale”;
- Condiții specifice – Cerere de propuneri de proiecte Nr. 173 – ”Dezvoltarea economiei sociale”,
Axa Prioritară 6 –”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de intervenție – ”Dezvoltarea
economiei sociale”, 2014;
- Contractul de finanțare POSDRU/173/6.1/S/147653 cu completările și modificările ulterioare;
2. CRITERII DE SELECŢIE
Criterii de selecţie pentru membri fondatori ai intreprinderilor sociale:
a) pentru persoanele fizice care nu aparțin grupului țintă










Minim studii gimnaziale,
Abilitati excelente de comunicare, relationare
Cunostinte de operare PC,
Persoana motivata pentru a activa in domeniul economiei sociale, dinamica, inovatoare,
orientata spre rezultate,
Cazier fiscal (original)
Cazier judiciar (original)
CV Europass
Motivatie – chestionar selectie
Experiența și performanța în domeniul de activitate relevantă pentru implementarea
proiectului
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 Gradul de înțelegere a obiectivelor proiectului și capacitatea de atingere a rezultatelor
așteptate
 Implicarea în structuri care promovează coeziunea socială sau principii ale economiei
sociale – constituie un avantaj
b) pentru persoanele fizice care aparțin grupului țintă
 Apartenența la grupul țintă (familii cu peste 2 copii, persoane de etnie roma, femei, tineri
peste 18 ani care parasesc sistemul social de protectie)
 Minim studii gimnaziale,
 Abilitati excelente de comunicare, relationare
 Cunostinte de operare PC,
 Persoana motivata pentru a activa in domeniul economiei sociale, dinamica, inovatoare,
orientata spre rezultate,
 Copii Carte de identitate,
 Cazier fiscal (original)
 Cazier judiciar (original)
 CV Europass
 Motivatie – chestionar selectie
 Experiența și performanța în domeniul de activitate relevantă pentru implementarea
proiectului
 Gradul de înțelegere a obiectivelor proiectului și capacitatea de atingere a rezultatelor
așteptate
3. Responsabilitati membrii fondatori:
•

Realizeaza demersurile pentru FUNCTIONAREA unei intreprinderi de economie

sociala
•

Obtine autorizatiile necesare pentru derularea activitatii;

•

Participare la elaborarea unei strategia de dezvoltare si marketing a structurii de

economie sociala si identifica cele mai avantajoase forme de promovare a produselor si
serviciilor;
•

Coordoneaza elaborarea planurilor de activitate in concordanta cu strategia de

dezvoltare;
•

Coordoneaza activitatea intreprinderii de economie sociala, inclusiv procesul de

productie si vanzare;
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•

Participa la elaborarea si implementarea strategiei de vanzare;

•

Se asigura ca sunt realizate si depuse la timp documentele de raportare lunara a

activitatii stabilite, precum si cele impuse de catre finantatorul proiectului si cerintele
legale;
•

Alte sarcini legate de proiect, dezvoltarea economiei sociale, in concordanta cu

legislatia romana in vigoare;
•

Colaboreaza cu echipa de proiect si personalul organizatiei;

•

Colaboreaza indeaproape cu managerul de proiect, responsabilii de proiect ai

partenerilor
3. INSTRUMENTE DE SELECŢIE
Instrumentele generale de selecţie:
Dosarul de candidatură pentru persoanele din grupul țintă va cuprinde următoarele:
Dosar selecție grup țintă
-

Copie cartea de identitate;

-

Formularul de identificare a grupului ţintă;

-

Acord de utilizare a datelor personale;

-

Declarații de apartenență la grupul țintă

Dosar consiliere:
-

Copie carte de identitate

-

Formular inregistrare consiliere

-

Contract consiliere

-

Fise consiliere

Documente departajare
-

Curriculum Vitae în format Europass;

-

Scrisoare de intenție/ chestionar;

-

Nivel studii
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-

Cazier fiscal

-

Cazier judiciar

Dosarul de candidatură pentru persoanele care nu aparțin grupului țintă va cuprinde
următoarele:
Dosar consiliere:
- Copie carte de identitate
- Formular inregistrare consiliere
- Contract consiliere
- Fise consiliere

Documente departajare
- Curriculum Vitae în format Europass;
- Scrisoare de intenție/ chestionar;
- Nivel studii
- Cazier fiscal
- Cazier judiciar
Documentele de departajare vor fi depuse într-un dosar, într-un exemplar original.
Se vor parcurge următoarele etape:
Etapa I

- inregistrare dosar candidatura – dosarele vor fi inregistrate de catre Responsailul

consiliere.

Etapa II – verificarea dosarelor de candidatură privind îndeplinirea condițiilor eliminatorii şi
corectitudinea/completitudinea întocmirii dosarului (persoana îndeplinește condițiile eliminatorii şi a
adus toate documentele conform solicitărilor).
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În etapa verificării eligibilității dosarul, candidatul

poate fi respins dacă: documentația de

participare nu conține toate documentele solicitate sau aplicantul a depus documentația solicitată,
dar nu îndeplinește condițiile de eligibilitate specificate.
Etapa III – ierarhizarea candidaților se va face in functie de punctajul final.
În vederea acordării punctajului final, membrii echipei de implementare a proiectului vor analiza
dosarele de candidatură și vor calcula punctaje pentru fiecare candidat eligibil. Vor fi selectate doar
persoanele care vor atinge minim 60 de puncte din totalul de 100 de puncte prezentat in grila de
mai jos.
Prezentăm mai jos grila generală de evaluare a dosarului pentru fiecare candidat, cu observaţii
detaliate privind modul de calcul pe fiecare dimensiune, astfel:

CRITERIU

Observaţii

Calcul
punctaj

A.PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
Studii

Licenta in domeniul economic, tehnic sau social –

10

10 puncte
Licenta in alte domenii – 5 puncte
Studii liceale – 3 puncte
Studii gimnaziale - 0 puncte
B.EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Coordonarea unei echipe

10

Se vor acorda 10 puncte dacă a coordonat o
echipa de peste 5 persoane

Se acorda 5 puncte daca a coordonat o echipa mai
mica sau egala de 5 persoane
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Se vor acorda 0 puncte daca nu a coordonat o
echipa
Experienta profesionala

10

Se acorda 10 puncte daca are experienta
profesionala in domeniul de activitate a structurii
de economie sociala/intreprindere sociala

Se acorda 5 puncte daca are experienta in
domeniul de incluziune sociala a persoanelor din
grupurile vulnerabile

Fara experienta - 0 puncte

C. RESPECTAREA PRINCIPIILOR ECONOMIEI SOCIALE
Motivația

40

Se acorda 40 de puncte pentru
motivație/înțelegerea principiilor economiei sociale
(10 puncte/item):
- presupune o abordare antreprenorială de
rezolvare a problemelor sociale şi de realizare a
schimbării la nivel comunitar;
- îndeplinire a scopului social, iar profitul este
utilizat, în special, pentru realizarea misiunii;
- profitul este utilizat în special pentru îndeplinirea
scopurilor sociale şi nu pentru a furniza bunăstare
acţionarilor.
- asumarea planului de afacere propus prin cadrul
proiectului

Gradul de implicare în
comunitatea locala

20

Participarea la activități de susținere a comunității
locale (exemplu: participarea la actiunii sociale,
participarea la organizarea de evenimente, etc.) –
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activitati mentionate in CV (posturi ocupate
anterior, activitati de voluntariat)
Participarea cu capital

10

social la infiintare

Capital social mai mic de 250 lei – 0 puncte
Capital social intre 250-1000 – 3 puncte

intreprinderii sociale

Capital social intre 1000 – 1500 lei – 4 puncte
Capital social intre 1500 – 2000 lei - 5 puncte
Capital social intre 2001 – 2500 lei – 10 puncte
Capital social intre 2501 – 3000 lei - 15 puncte
Capital social intre 3001 – 4000 lei – 18 puncte
Capital social peste 4001 lei – 20 puncte

D. CAZIER FISCAL ȘI JUDICIAR
Fapte inscrise în cazierul
fiscal

Da/nu

Condiție eliminatorie

4. ETAPE DE REALIZARE A PROCESULUI DE SELECŢIE
4. 1. Lansarea selecţiei
Lansarea selecţiei aferente proiectului POSDRU 173 / 6.1 / S / 147653, cu titlul „Construim
împreună întreprinderi sociale”, se face prin:
- postarea anunţurilor cu privire la depunerea dosarelor pe site-ul beneficiarului
www.crissdc.com; site proiect
- postarea anunţurilor cu privire la depunerea dosarelor pe site-ul partenerilor;
- postarea de anunţuri tip afiș în localitățile propuse prin planurile de afacere ;
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4.2. Depunerea dosarelor de candidatură
Dosarele se vor depune pe bază de semnătură – la sediul Centrelor Regionale de susținere
a stucturilor de economie socială, va exista un Registru de intrări. Candidatii şi persoana de
contact semnează de predare-primire în acest Registru.
4.3. Verificarea condițiilor eliminatorii şi descalificarea candidaților
După finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură, se va constitui câte o
comisie de verificare a dosarelor depuse.
Comisia va fi formată in functie de locatia fiecarui SES, dupa cum urmeaza: 1 reprezentant
beneficiar proiect, 1 reprezentant parteneri responsabili cu procesul de selecție a grupului țintă, 1
reprezentant al Centrului Regional de sprijin a structurilor din domeniul economiei sociale.
Această comisie va verifica dosarele din perspectiva:
-

Condițiilor eliminatorii a candidaţilor,

-

Corectitudinii/completitudinii completării dosarului: acesta conține toate documentele
solicitate şi în forma solicitată.

În urma acestei verificări comisia de înscriere întocmeşte un Proces verbal prin care stabileşte
dosarele care urmează să fie respinse: numărul acestora, numele candidaţilor şi motivul eliminării.
4. 4. Analiza dosarelor candidaților calificați
Dosarele vor fi evaluate de comisia de selecţie formată din: 1 reprezentant beneficiar proiect, 1
reprezentant partenerii responsabili cu procesul de selecție a grupului țintă (P1 si P3), 1
reprezentant al Centrului Regional de sprijin a structurilor din domeniul economiei sociale.
Analiza dosarelor se va realiza după finalizarea depunerii dosarelor, managerul de proiect fiind
responsabil de planificarea concretă a acestei activităţi la nivelul fiecărui partener, completarea
tuturor anexelor corespunzătoare precum şi de finalizarea acestei etape conform calendarului.
Responsabil consiliere se va asigura că toate persoanele descalificate în această etapă sunt
informate de această decizie, persoanele respinse au drept de contestare a deciziei, în scris in
termen de 1 zi de la comunicarea decizie.
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4. 5. Validarea selecţiei
Validarea selecţiei se va realiza de către comisia de selectie.
4.6. Depunerea și soluționarea contestațiilor
La finalizarea calculării punctajelor și după întocmirea proceselor verbale de selecție la
nivelul fiecărui partener implicat în procesul de selecție, rezultatele vor fi postate la avizierele
partenerilor și se vor aduce la cunoștința participanților. Contestațiile se vor depune în scris la
comisia de contestatie, în termen de 1 zi lucratoare de la afișarea rezultatelor.
4. 7. Anunţarea rezultatelor finale
În urma avizării Procesului verbal de selecţie se va afişa numele candidaţilor declaraţi
admişi. Membrii echipei de implementare a proiectului se vor asigura ca toate documentele
prevăzute în această Metodologie sunt întocmite corespunzător, conțin toate semnăturile sau
avizele solicitate, iar documentele din dosarele de selecție sunt ordonate conform listei
documentelor. Documentele justificative pentru activitatea de selecție vor fi: dosarele de selecție
(cu toate anexele precizate în această Metodologie, inclusiv grilele de evaluare a dosarelor),
procesele verbale de verificare a condițiilor eliminatorii, procesele verbale de selecție.

Anexe
A. Dosar selecție grup țintă
B. Dosar consiliere
C. Documente departajare
D. Registru de înregistrare a dosarelor de candidatură pentru membru fondator ses
E. Proces verbal de verificare a condițiilor eliminatorii
F. Proces verbal de selecție
G. Chestionar selecție
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