Titlul Proiectului: “NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale”, Cod MySMIS 112764
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Lider de proiect: Comuna Dolhești

Anexa 1
DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a) _________________________________________, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria
_____, nr. ________________, CNP _____________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la
concursul pentru ocuparea postului de Expert selectie planuri de afaceri, disponibil în cadrul proiectului
“NOEX-Spune Nu Excluziunii Sociale”.
Anexez prezentei cereri documentația cerută, după cum urmează:
1. C.I./ B.I. (copie xerox);
2. Adeverință/Diplomă de studii (copie xerox);
3. Documente privind efectuarea unor specializări, documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitat (copii xerox);
4. Carnetul de muncă/ adeverinţă care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor,
în copie;
5. Cazierul judiciar/ Declaraţie pe propria răspundere că nu am antecedente penale care să mă facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidez;
6. Adeverinţă medicală;
7. Curriculum vitae în format Europass în limba română cu mențiunea postului vizat;
8. Recomandare de la ultimul angajator;
9. Scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile
menționate în CV;
10. Declarație de angajament.

Data:
________________

Nume și prenume:
___________________________
Semnătura:
___________________________

Domnului primar al comunei Dolhești, județul Iași
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Anexa nr. 2
SCRISOARE DE INTENȚIE
pentru participarea la implementarea unui proiect finanţat din
Programul Operaţional Capital Uman de către Comuna Dolhești
În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de parteneriat cu entităţi
de drept public și privat, în vederea implementării proiectului “NOEX - Spune Nu Excluziunii
Sociale” finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa
prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” - Regulamentul Uniunii
Europene nr. 1304/2013, art 3, alin 1,a – Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a
comunităților marginalizate, cum ar fi romii; Obiectiv specific 4.1.: Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care
există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația aparținând
minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin
implementarea de măsuri integrate, subsemnatul <numele candidatului> îmi exprim intenţia de a
candida pentru pozitia de <se specifică poziția>.
Solicit aceasta, deoarece <Se expune, pe scurt, motivația depunerii candidaturii.>

Data,

Nume şi prenume candidat,
__________________
Semnătura
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Anexa 3

Declarație angajament

Subsemnatul(a) <Numele și prenumele candidatului>, domiciliat(ă) în <adresa
completă>, telefon <nr.telefon>, e-mail <adresa de e-mail>, identificat(ă) cu CI seria <seria
CI>, număr <numărul CI>, CNP <CNP candidat>, candidat(ă) pentru poziția de <Poziția
solicitată în cadrul proiectului>, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale
pentru falsul în declarații, că:


am/nu am calitate de funcționar public;



nu voi depăși programul de lucru de 12 ore zilnic total, incluzând orele alocate activității
pentru care doresc să fiu angajat;



voi participa la activitățile proiectului pentru care doresc să fiu angajat, respectând
programul orar al acestor activități și asigurând realizarea indicatorilor proiectului.

Semnatura candidat,

Data,
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Anexa 4
FIŞA POSTULUI
Anexă la Contractul individual de muncă nr. ___/__________
În baza Contractului de finanţare a proiectului POCU/138/4/1/112764 “NOEX-Spune Nu
Excluziunii Sociale” se semnează prezenta fişă individuală a postului.
I.

Scopul principal al postului:
Realizarea activităților asumate de către Comuna Dolhești pentru implementarea proiectului.

II.

Identificarea postului:
1. Denumirea postului: Expert selecţie planuri de afaceri
2. Poziţia în COR: Consultant în resurse umane – Cod COR 242317
3. Compartimentul: Echipa de implementare a proiectului POCU/138/4/1/112764
4. Nivelul postului: execuţie
5. Specificaţiile postului:
a. Nivelul minim de studii: medii – 4 ani
b. Experienţa de lucru necesară: minim 4 ani în mediul de afaceri.
6. Relaţiile organizatorice:
a. Ierarhice: se subordonează Primarului; se subordonează Managerului de proiect;
b. Funcţionale (de colaborare pe orizontală): cu personalul angajatorului, cu
partenerii proiectului;
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă): cu beneficiarii proiectului
Atribuţiile postului:

III.

a) analizeaza planurile de afaceri depuse pentru a fi selectate;
b) aplica criterii de selectie si determina punctajele;
c) stabileste planurile de afaceri selectate pentru finantare;
d) informeaza coordonatorul activitatii in legatura cu stadiul activităţilor derulate;
e) intocmeste documentele specifice activitatii desfasurate. Îndeplinește oricare alte sarcini, la
solicitarea angajatorului și a managerului de proiect, care asigură cadrul necesar activității pentru care
este angajat;
f) Respectă:
 Regulamentul intern al angajatorului;
 Codul de conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de
către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene
nerambursabile publicat pe http://www.fseromania.ro/images/doc/conduita.pdf;
 Metodologia de implementare a Proiectului POCU/138/4/1/112764 ”NOEX-Spune Nu
Excluziunii Sociale” şi orice alte norme aflate în vigoare şi care sunt aplicabile scopului
principal al postului.

IV.

Condiţiile de lucru ale postului:
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1. Programul de lucru: 40 ore/săptămână, inegal, în conformitate precizările din Contractul de
Muncă
Fişa individuală a postului a fost stabilită în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare,
respectiv Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
Intocmit, astăzi ___________ ,
Manager proiect,
Platon Doina

Angajator,
Comuna Dolhești, judetul Iași

Angajat,
Expert selectie planuri de afaceri

Primar, Iacob Gelu

Numele și prenumele

Semnatura și ștampila

Semnatura

………………………….

…………………………

