
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

www.poca.ro 

 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficient 
Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și 
mediul de afaceri în concordanță cu SCAP 
Componenta 1: CP2/2017 (POCA/111/1/1) – Creșterea capacității ONG-urilor și a 
partenerilor sociali de a formula politici publice alternative 
Proiect: "Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă" 
Solicitant: ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE 
Cod proiect: Cod SIPOCA 246 
 
 
 

PRELUNGIREA DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  

ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ  

AFERENTĂ PROIECTULUI 

“Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă” 

 

ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE, în calitate de 

beneficiar a început la data de 03.07.2018 implementarea proiectului “Politici 

publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, (Cod SIPOCA 246), 

cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 – 2020, conform contractului de finanțare nr.: 

166/03.07.2018.  

În acest context, ASOCIAȚIA INACO selectează 90 de persoane ca membrii 

ai grupului țintă și 16 rezerve* (cel puțin 2 persoane în plus pentru fiecare dintre 

cele 8 regiuni de dezvoltare), iar cei interesați să participe la implementarea 

activităților specifice proiectului sunt ivitați să își depună candidaturile 

(documentele indicate mai jos), potrivit Calendarului estimativ al activității de 

selecție grup țintă indicat în continuare: 
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Calendarul estimativ al activității de selecție grup țintă: 

 

➢ Lansarea activității de depunere a dosarelor de înscriere – începând cu 

data de 14.09.2018 

➢ Depunerea dosarelor de înscriere – continuu până la întrunirea numărului 

de membrii ai grupului țintă potrivit cererii de finanțare 

➢ Evaluarea dosarelor depuse – continuu până la întrunirea numărului de 

membrii ai grupului țintă potrivit cererii de finanțare 

➢ Publicarea listei intermediare a dosarelor selectate – periodic 

➢ Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – în termen de o zi lucrătoare 

după transmiterea prin e-mail a rezultatului obținut de către candidat  

➢ Soluționarea contestațiilor și publicarea listei cu dosarele selectate – 

periodic 

➢ Reluarea procedurii – (în caz de necesitate) de fiecare dată când survine o 

situație de abandon multiplu în rândurile membrilor GT, care să pună în 

dificultate buna desfășurare a proiectului. 

 

(...) GT-ul provine din toate cele 8 regiuni ale țării, aceștia fiind fie nominalizați 

de o organizație nonguvernamentală și sindicală/patronală, indiferent de 

nivelul la care aceștia activează, respectiv să fie reprezentanți ai autorităților 

și instituțiilor publice - personal de conducere și de execuție. 

Grupul țintă va fi selectat, pe baza principiului “primul venit, primul 

servit”, cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și gen, indiferent de 

sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie 

socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, 

infectare HIV sau apartenența la o categorie defavorizată, în conformitate cu 

legislația în vigoare.  

Se va urmări participarea unui procent semnificativ de femei, pentru 

asigurarea principiului egalității de șanse.  
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Prioritate vor avea persoanele din ONG-urile care au mai avut tentative 

de a mai formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern 

dar nu au reușit să le implementeze, precum și ONG-urile care își doresc să facă 

asta dar nu au capacitatea instituțională/resursele umane pregătite pentru 

aceasta. (...)  

 

Fiecare candidat va depune un dosar de înscriere în Grupul Țintă al 

proiectului, conform prevederilor metodologiei specifice, care va cuprinde 

următoarele documente (Anexele se regăsesc atașate aici):  

✓Anexa 1: Formular de intenție pentru înscrierea la activitățile desfășurate în 

cadrul proiectului și privind formularea unor propuneri legislative în special în 

domeniul competitivității economice, dar și în alte domenii și Declarația de 

consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

✓Anexa 2: Adeverință care să ateste statutul de angajat/voluntar (formă 

recomandată)  

✓Anexa 3 (12): Formularul individual aferent participanților la acțiunile de 

instruire realizate prin POCA (tipizat POCA)  

✓Copie BI/CI;  

✓ Copie certificat de căsătorie (dacă numele din ultima diplomă de studii este 

diferit de numele din BI/CI actual);  

✓ Copie act de studii (ultima școală absolvită). (...) 

 

Dosarele complete cu documentele specifice anterior indicate (potrivit 

Metodologiei de recrutare și selecție a Grupului Țintă disponibilă integral în 

Secțiunea: Metodologiile proiectului aici) se pot transmite: 

• fie prin poștă, la sediul de implementare al proiectului situat în Str. Hristo 

Botev, nr. 26, ap. 1, sector 3, cod poştal 030237, Bucureşti, România 

• fie scanate prin e-mail, la adresa: proiect.poca1.1@gmail.com 
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Pentru informații suplimentare sau neclarități vă rugăm să contactați 
reprezentanții Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate. 

 

Experți gestionare grup țintă: 

Anca Tamaș, telefon: 0744 427 049 

Lucian Chițulescu, telefon: 0734 232 161 

Cristian Anton, telefon: 0748 299 563 

Ramona Rădulescu, telefon: 0737 379 796   

Adresa de e-mail la care toți experții gestionare grup țintă pot fi contactați 

este: proiect.poca1.1@gmail.com 

 

Expert comunicare:  

Bogdan Dumitrescu, telefon: 0751 527 977 

e-mail: office@inaco.ro 

 

 

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat implementării 

proiectului nostru în sprijinul dezvoltării locale competitive. 

 

 
"Competența face diferența!"  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 
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