
 

 

 

Anunț de selecție formatori în domeniul economiei sociale pentru 

participarea în  

Proiectul transnațional NEW CROPS – NOILE RECOLTE 
Program european de dezvoltare a instrumentelor pentru educația adulților în  

MANAGEMENTUL COOPERATIVELOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE din 

MEDIUL RURAL 

Institutul de Economie Socială din cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile  (IES – FDSC) 

recrutează formatori și practicieni cu experiență în managementul cooperativelor și întreprinderilor 

sociale din mediul rural și /sau activități de formare destinate acestora care vor contribui la 

dezvoltarea unor materiale de formare pentru manageri de cooperative și întreprinderi sociale în 

cadrul proiectului New Crops – Noile Recolte, finanțat prin programul Erasmus+.  

Proiectul New Crops – Noile Recolte își propune să ofere cunoștințe și abilități formatorilor și 

managerilor de  cooperative și întreprinderi sociale pentru a înființa și dezvolta organizații/afaceri 

sociale de succes care să producă rezultate economice și sociale pentru membri lor și să genereze 

locuri de muncă în zonele rurale. Mai multe informații despre proiect sunt disponibile la 

http://www.ies.org.ro/erasmus.  

Formatorii și practicienii selectați vor contribui la dezvoltarea materialelor de formare din cadrul 

proiectului prin una sau mai multe dintre următoarele activități: 

 furnizând date despre organizația pe care o reprezintă pentru realizarea unui set de  bune 

practici și studii de caz, în perioada aprile-mai 2015  

 găzduind o vizită de studiu a unui grup de formatori europeni în organizația pe care o 

reprezintă – vizită de aproximativ o jumătate de zi în perioada mai – iunie  2017  

 oferind feed-back pentru materialele de formare elaborate de echipele partenerilor în 

proiect. 

Sunt eligibili numai formatori care sunt de acord să participe voluntar  la dezvoltarea materialelor de 

formare din proiect printr-una din activitățile menționate, urmând să semneze un contract de 

voluntariat în acest sens. 

IES-FDSC oferă formatorilor selectați posibilitatea de a participa la cel puțin unul din cele 3 programe 

de formare pe termen scurt (max 6 zile lucrătoare, inclusiv zilele de călătorie) din cadrul proiectului, 

care vor avea loc după cum urmează: 

Țara – 
locatia 
programului 
de formare 

Perioada 
orientativă 

Locatia 
Parteneri –  
Organizatori ai 
programului de 
formare 

Tematica programului *Nr. 
estimat e 
locuri: 

Spania - 
Almeria 

Noiembrie / 
Decembrie 
2015 

- Universidad de 
Almeria 

- Asociasion de 

- cooperative/asociatii  
agricole, (inclusiv 
cooperative de credit 
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Organizaciones 
de Productores 
de Frutas y 
Hortalizas de 
Almeria 

dedicate agricultorilor) 

Italia - 
Trentino 

Martie / 
începutul 
lunii Aprilie 
2016 

Federazione Trentina 
della Cooperazione 

- cooperative sociale,  
- cooperative/intreprinderi 

sociale de insertie si 
cooperative de lucratori,  

- ferme sociale,  
- cooperative 

sociale/asociatii servicii 
sociale care au și surse de 
venit din activități 
economice,  

- cooperative de credit, 
- cooperative  / asociatii 

agricole  
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Suedia  
Västra 
Götalands 

Iunie 2016 Coompanion 
Kooperativ 
Utveckling Skaraborg 

- intreprinderi  verzi, energie 
verde, reciclare, alte 
intreprinderi sociale rurale 
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Costurile de transport şi subzistenţă pentru participanţii la programul de formare vor fi acoperite prin 

proiect, pe baza baremelor de costuri pe unitate aprobate potrivit regulilor financiare ale 

programului Erasmus+. Fiecare participant trebuie să prezinte un raport privind această activitate 

prin intermediul unui chestionar on-line, furnizând punctul lor de vedere exprimat prin informații 

factuale și evaluarea lor referitoare la perioada de activitate desfășurată în străinătate, precum și la 

etapa de pregătire și cea ulterioară acesteia.  

Condiții de participare: 

1. Formatori cu experiență de minim 2 ani în consultanță și/sau formare pentru organizații de 

tipul celor menționate sau într-o rețea care oferă servicii de consultanță, informare, formare 

către organizații de tipul celor menționate mai jos. 

2. Formatori și practicieni cu experiență de minim 3 ani in managementul unei organizații care 

acționează în mediul rural, de tipul:  

- Întreprindere socială 

- Asociație/cooperativă de producători agricoli (cu precădere din domeniile legumicultură, 

pomicultură, viticultură)  

- Cooperativă meșteșugărească (de lucratori) sau de credit 

- Casă de Ajutor Reciproc (pentru salariați cu programe de micro-creditare agricultori sau 

pensionari cu programe sociale)  

- Asociație/Fundație furnizoare de servicii sociale – cu precădere cele care dețin ferme sociale  

- Asociație/Fundație care a înființat o întreprindere socială de inserție în muncă cu precădere 

în mediul rural    

... care își împărtășesc experiența ca persoane resursă sau formatori în cadrul programelor de 

formare proprii, ale unor terți sau ale IES – FDSC.   



 

 

Persoanele de la pct. 1, respectiv organizațiile acestora vor fi de acord să găzduiască o vizită de 

studiu și să ofere feed-back pentru materialele de formare elaborate de echipele partenerilor în 

proiect. 

Persoanele de la pct. 2, respectiv organizațiile acestora, vor fi de acord să furnizeze date despre 

organizația pe care o reprezintă pentru realizarea unui set de  bune practici și studii de caz, în 

perioada aprile-mai 2015 și să găzduiască  vizită de studiu a unui grup de formatori europeni în 

organizația pe care o reprezintă – vizită de aproximativ o jumătate de zi în perioada mai – iunie  

2017. Dacă vor dori vor putea oferi și feedback pe materialele de formare elaborate de parteneri.   

Pentru bunele practici – studiile de caz și găzduirea vizitei de studiu se va semna un protocol de 

colaborare între IES-FDSC și organizațiile de proveniență ale formatorilor/practicienilor care participă 

în program, prin care organizația lor își exprimă acordul:  

- să ofere date despre organizație pentru redactarea unei bune practici și a unui studiu de caz 

privind experiența organizației  

- ca buna practică și/sau studiul de caz să fie făcute publice de IES-FDSC și partenerii acestuia 

pe site-urile proprii și să fie folosite în programele de formare ale acestora  

- ca persoana să participe la programul de formare și să deruleze activitățile de mai sus.  

În vederea înscrierii, persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de aplicație 

disponibil la acest link: http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=05b92e5a-30ac-4e92-812e-

c6fd7f2021c7  până cel târziu la data de 17 aprilie 2015. Doar formularele de înscriere completate 

integral și înregistrate  până la termenul prevăzut vor fi luate în considerare în etapa de evaluare. 

În selecția persoanelor participante la program și la vizitele de studiu vom ține cont de domeniul în 

care activează organizația de proveniență a acestora, conform specificului fiecărei vizite. De 

asemenea, criteriile de selecție includ și respectarea condițiilor de participare, experiența relevantă a 

persoanei și a organizației, motivația de a participa și beneficiile pe care le-ar putea avea organizațiile 

din implicarea în program. 

Rezultatele selecției vor fi comunicate direct persoanelor inscrise până la data de 20 Aprilie 2015.  

Pentru orice neclarități privind procesul de înscriere în cadrul proiectului New Crops – Noile Recolte 

vă rugăm să ne contactați la telefon 021.310.01.81/82/83 (persoana de contact: Irina Opincaru, 

cercetător)  sau prin e-mail la adresa irina.opincaru@fdsc.ro.  

http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=05b92e5a-30ac-4e92-812e-c6fd7f2021c7
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=05b92e5a-30ac-4e92-812e-c6fd7f2021c7
mailto:irina.opincaru@fdsc.ro

