
 

 

 

 

 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 
Titlul proiectului: “PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia” 
Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12888/30.08.2019 

 
ANUNȚ SELECȚIE 

9 membrii ai juriului de evaluare si selectie planuri de afaceri în cadrul Proiectului 
 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România anunță organizarea unei proceduri de selecție 
a 9 membrii juriu în vederea anagajării pe perioadă determinată (iulie - august 2020) pentru proiectul 
“PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-
Vest Oltenia” (POCU/449/4/16/128024) 

Societatea Nationala  de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant  și partenerul Asociatia 
pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “PHOENIX - 
responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest 
Oltenia”, cu codul SMIS 2014+ 128024, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si 
combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei 
forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii 
vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea 
fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona 
intr-o maniera auto-sustenabila. 

Proiectul “PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-
Muntenia si Sud-Vest Oltenia” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca 
obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala 
capabile sa se auto-sustina, 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 Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia. Valoarea proiectului 
este de 13.790.787,89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 
- 2020.  
 
Procedura de selecție in vedere anagajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata se 
derulează pentru urmatoarele 9 posturi:  
 

 Pozitiile din cadruil 
proiectului 

Studii  Cerinte privind experienta 
profesionala solicitata 

1.  3 reprezentanti ai sectorului 
economiei sociale (conform 
prevederilor Legii nr. 
219/2015 privind economia 
socială, art 3 al a-f, 
intreprinderi sociale 
atestate, intreprinderi 
sociale de insertie), din 

Studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma 
sau studii superioare de 
lunga durata, absolvite 
cu diploma de licenta sau 
echivalenta - 3 ani. 

vechime profesionala specifica 
peste 5 ani  
Adeverință ca este incadrat 
intr-o intreprindere sociala 
atestata din regiunea/regiunile 
de implementare a/ale 
proiectului (se depune si 



 

 

 

 

 

 

regiunea/regiunile de 
implementare a/ale 
proiectului;  

atestatul intreprinderii sociale 
in care este incadrat) 

2.  3 reprezentanti ai mediului 
de afaceri local din 
regiunea/regiunile de 
implementare a/ale 
proiectului;  

Studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma 
sau studii superioare de 
lunga durata, absolvite 
cu diploma de licenta sau 
echivalenta - 3 ani. 

vechime profesionala specifica 
peste 5 ani  
Adeverință ca este incadrat 
intr-o structură a mediului de 
afaceri local - din 
regiunea/regiunile de 
implementare a/ale proiectului 

3.  3 reprezentanti ai 
instituțiilor financiare 
bancare sau nonbancare din 
regiunea/regiunile de 
implementare a/ale 
proiectului 

Studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma 
sau studii superioare de 
lunga durata, absolvite 
cu diploma de licenta sau 
echivalenta - 3 ani. 

vechime profesionala specifica 
peste 5 ani  
Adeverință ca este incadrat 
intr-o instituție financiara 
bancara sau nonbancara din 
regiunea/regiunile de 
implementare a/ale proiectului 

Aplicanții sunt  în mod obligatoriu  incadrati profesional in structurile din regiunea/regiunile de dezvoltare 
în care se implementează proiectul (Nord-Est (judetele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui); 
Sud-Est (judetele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea); Sud-Muntenia ( judetele: Argeș, 
Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași); Sud-Vest Oltenia (judetele: Dolj, Gorj, 
Mehedinți, Olt și Vâlcea), în mediul urban sau rural. Aceste structuri sunt cele mentionate in tabelul de 
mai sus. 
Durata angajarii: iulie – august 2020, part-time 84 de ore pe luna cu repartizare inegala, cu salariu net 
3528 ron/luna. 

 Persoanele vor fi angajate  part-time 84 de ore pe luna cu repartizare inegala, iar cumulate cu alte 
contracte individual de munca sa nu depaseasca  12 ore/zi. Maxim 12 ore/zi se consideră și atunci când 
persoana angajată are mai multe locuri de muncă, la diferiți angajatori și cumulează cele 12 ore/zi. 

 
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de Membru juriu orice persoană care 
îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în Ghidul solicitantului și prevăzute în 
prezentul anunț. 
 
(1) Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană perntru a putea participa la concurs sunt: 
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; 
f) îndeplinește condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 



 

 

 

 

 

 
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
(2) Condițiile specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea 
postului de Membru juriu stabilite pe baza prevederilor ghidului solicitantului și prezentate în fișa postului 
sunt urmӑtoarele: Educație solicitatӑ – studii superioare absolvite (minim 3 ani), Experiențӑ solicitatӑ –
vechime profesionala specifica peste 5 ani, Competențe solicitate: competente si aptitudini 
organizatorice, experienta in utilizarea mecanismelor de coordonare (echipa si proceduri); competente si 
aptitudini de comunicare: capacitatea de a asculta si a interpreta dinamicile relationale din interiorul 
grupurilor. 
 
Atribuțiile principale din fișa de post pentru postul de Membru Juriu sunt următoarele: 

 Evalueaza, impreuna cu ceilalti membrii ai juriului, conform Metodologiei de intocmire, evaluare 
si selectie planurile de afaceri din cadrul proiectului mentionat;  

 Asigura aplicarea temei secundare nediscriminarea in procesul de selectie. 

 Este responsabil pentru evaluarea documentatiilor depuse in cadrul concursului de planuri de 
afaceri depuse in cadrul proiectului 

 Este responsabil cu completarea fiselor de evaluare cu argumentarea punctajului acordat si 
transmiterea in termenele stabilite 

 Este responsabil de participarea la procesul de eveluare si selectie, in functie de dinamica 
activitatilor. 

Aplicantii pot consulta Metodologia de intocmire, evaluare si selectie a planurilor de afaceri accesand 
https://phoenix-proiect.ro/phoenix-metodologie-intocmire/. 
 
Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului de Membru Juriu: 
1. Cererea de înscriere la concurs adresată reprezentantului legal al Liderului de parteneriat (cererea în 
format liber va cuprinde denumirea postului pentru care candidează – de exemplu Membru juriu 
reprezentant al sectorului economiei social, Membru juriu reprezentant al mediului de afaceri local sau 
Membru juriu al institutiilor financiare bancare sau nonbancare); 
2. Copia actului de identitate, certificate de nastere sau certificate de căsatorie/hotatrare divort sau orice 
alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări 
4. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de vechime solicitate – vechime 
profesionala specifica peste 5 ani  
5. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea profesionala specifica; 
6. Curriculum vitae Europass, datat si semnat pe fiecare pagina, cu mentionarea postului vizat; 
7. Declaratie privind disponibilitatea de a lucra pe durata estimata a activitatilor pe perioada proiectului 
(2 luni, iulie 2020- august 2020) 
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (de exemplu, participarea ca membru in 
alte comisii similare de jurizare si selectie a planurilor de afaceri constituie un avantaj) 
In cazul selectiei pentru angajare, toate documentele trebuie prezentate in original pentru a fi certificate 
,,conform cu originalul” și semnate pe fiecare paginӑ. 

https://phoenix-proiect.ro/phoenix-metodologie-intocmire/


 

 

 

 

 

 
Modalitatea de depunere a candidaturii:    
 
La adresa de email: phoenix@crucearosie.ro 
 
Data limita de depunere a candidaturii: 29.06.2020, ora 14.00 
 
Fiecare aplicatie depusă va primi un cod de identificare care va avea următoarea structura: număr 
format din doua cifre/EV/ 128024. 
 
Candidaturile transmise dupa data limita (29.06.2020, ora 14.00), precum și cele incomplete vor fi 
respinse. 
 
Rezultatul selecției CV-urilor se va afișa pe site-ul proiectului pânӑ în data de 30.06.2020, ora 14.00. 
 
Persoanele declarate admise la proba de evaluare a CV-urilor vor participa la interviul organizat online în 
perioada 01-02.07.2020 (in functie de disponibilitatea persoanelor selectate). 
 
Rezultatele selecției experților va fi afisat pe site-ul proiectului în data de 03.07.2019, ora 14.00. 
 
In functie de derularea procesului, termenele pot fi decalate pana la ocuparea posturilor. 
 
Persoana de contact: Ion Marius, e-mail: marius.ion@crucearosie.ro 
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