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ANUNȚ DE SELECȚIE 
PENTRU 

 POZIȚIILE DE MENTORI-FORMATORI 
 

Asociația Comunelor din România (A.Co.R.) și partenerul său Structural ConsultingTM 
Group realizează proiectul „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul 
rural”, în baza contractului de finanțare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/58447, 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013. 

Una dintre activitățile proiectului constă în crearea unei rețele naționale de 42 mentori-formatori 
(unul în fiecare județ), ce vor avea ca sarcină promovarea oportunităților antreprenoriale și suportul 
comunitar la nivelul locuitorilor comunelor din județul respectiv, pe baza abilităților dobândite în urma 
unor programe de formare profesională privind managementul proiectelor (MP) și dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale (DCA). 

 
Criterii de selecție pentru mentorii-formatori: 

a. Criterii eliminatorii 
1. apartenența la una dintre categoriile grupului țintă: manageri, angajați sau șomeri din 

mediul rural; 
2. absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență (sau echivalent); 
3. domiciliul în mediul rural. 

b. Criterii de departajare 
1. abilități de comunicare și lucru în echipă; 
2. cunoștințe de utilizare a calculatorului; 
3. disponibilitatea de a face deplasări în localitățile județului.  

 
Avantajele persoanelor selecționate pentru poziția de mentor-formator: 

1. posibilitatea dezvoltării unei cariere în mediul rural; 
2. participarea gratuită la cursurile de formare profesională Formare de formatori, 

Managementul proiectelor, Dezvoltarea competențelor antreprenoriale; 
3. posibilitatea angajării permanente la nivelul A.Co.R., după terminarea proiectului; 
4. remunerarea activităților de formare prestate pe parcursul proiectului; 
5. acces la mijloace IT și de conectare la Internet. 
 

 
Procedura de înscriere și selecție: 
Se completează, utilizând modelele atașate, Curriculum vitae format Europass (modelul este 
prezentat în Anexa 1), Scrisoarea de exprimare a interesului (Anexa 2), Declarația de 
eligibilitate (Anexa 3) și Declarația-angajament (Anexa 4), și se transmit pe adresa de poștă 



 
electronică recrutare@acor.ro. Termenul limită de transmitere a celor patru documente 
completate este vineri, 13 august 2010, ora 16.00.  
 
Candidații selecționați vor avea un interviu telefonic cu membrii comisiei de selecție. Informații 
suplimentare despre proiect sunt postate pe www.acor.ro si www.fonduri-structurale.ro. 
 
Lista finală a candidaților admiși va fi postată pe www.acor.ro si www.fonduri-structurale.ro la 
data de 31 august 2010. Candidații admiși vor fi contactați prin poștă electronică și telefonic, pentru 
a fi informați cu privire la programul desfășurării cursurilor din proiect, ce urmează a avea loc în 
perioada septembrie-noiembrie 2010. 
 
Relații suplimentare se pot obține de la Aurel RADU (telefon 0723-303.556, aurel@acor.ro) si 
Flaviu POPA (telefon 0723-529.312, flaviu@acor.ro). 
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