
ANUNT SELECTIE PENTRU MEMBRII GURPULUI DE INITIATIVA LOCALA

Orașul Flămânzi, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Măsuri integrate
pentru reducerea sărăciei și dezvoltarea comunitară a orașului Flămânzi”, cod SMIS
102976, în parteneriat cu Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Flămânzi, Fundația
ICAR, TOURISM HOTEL AND RESTAURANT CONSULTING GROUP SRL. Proiectul
este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 22 martie 2018 –
21 martie 2021.

Proiectul urmărește reducerea numărului de comunități marginalizate aflate in risc de
sărăcie și excluziune socială prin implementarea de măsuri integrate în Orașul Flămânzi,
Județul Botoșani.

Activitățile realizate în cadrul proiectului vor conduce la realizarea obiectivelor din
documentele strategice relevante la nivel național și la soluționarea nevoilor specifice
grupului țintă, menite să sprijine depășirea crizei economice, crearea condițiilor de
favorizare a dezvoltării unei economii competitive și un grad ridicat de ocupare a forței
de muncă. Abordarea strategiei este una bazată pe obiective ambițioase cu privire la
ocuparea forței de muncă, inovarea, educația, reducerea sărăciei și energia/clima.

In perioada 2 iul. – 16 iul. 2018 se desfășoară selecția CV-urilor persoanelor interesate
sa participe ca membrii ai Grupului de Inițiativă Local ce se va infiinta in cadrul proiectului
mai sus menționat.

Grupul de Initiativa Locala va fi o structura de interes local, fara personalitate juridica,
apolitica si non-profit, care va promova valorile democratiei prin realizarea unui dialog
permanent intre administratia locala si locuitorii urbei, asigurand astfel o participare
activa a cetateanului la rezolvarea unor probleme concrete ale colectivitatii din care face
parte.
Grupul de Initiativa Locala va funcționa ca si partener social al Consiliului Local.



Dosarele se vor depune la urmatoarea adresa: Str. Dimitrie Iov, nr. 284, Registratura
Primaria orasului Flamanzi.

Selectia se va desfasura in baza examinarii CV-urilor depuse, urmate de un interviu.

Numai candidatii ale caror CV-uri vor corespunde cerintelor vor fi contactati si programati
pentru interviu.

Responsabilități specifice ale Grupului de Inițiativă Local:
Activitatea Grupului de Inițiativă Locala are drept scop identificarea problemelor cu care
se confrunta cetatenii urbei, stabilirea prioritatilor in rezolvarea acestora din punctul de
vedere al locuitorilor, pentru promovarea de catre institutia primarului si Consiliul a
solutiilor optime pentru cetatenii fiecarei zone.

Cerințe minime de selecție:

 să fie persoane cu vârsta de peste 18 ani, care doresc prin actiunile lor sa
influenteze pozitiv viata sociala a membrilor comunei

 să aibă domiciliul/reședința în orașul Flămânzi, judetul Botoșani;
 sa corespunda profilului candidatului G.I.L.;
 nu se afla sub urmarire sau cercetare penala si nu are inscris in cazierul judiciar

nicio fapta de natura penala.
 Sa aiba abilitati care sa il recomande pentru a face parte din aceasta structura
 Sa cunoasca comunitatea
 Sa manifeste un interes pentru implicarea in dezvoltarea comunitatii
 Sa aiba un nivel de pregatire educationala care sa ai permita sa isi exrcite

activitatea in cadrul G.I.L.
 Sa inteleaga principiile voluntariatului si a implicarii cetatenesti
 Sa isi asumne rolul de membru al G.I.L.



Profilul candidatului

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii G.I.L. sunt

următoarele;

 Minim 8 clase

 Cunoașterea limbii romane (scris si vorbit)

 Domiciliul in Orașul Flamanzi

 Capacitate deplina de exercițiu

 Cel puțin doi membrii ai consiliului trebuie sa aibă studii de natura tehnica,

economica sau juridica si o experiență in domeniul respectiv

 Sa cunoască problemele comunității din care face parte

 Se comporta cu integritate, onestitate si transparenta in relația cu membrii

comunității

Primar oras Flamanzi,

Oloeriu Dan


