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Anexa 5

Grila de profilare a candidatului
In cadrul proiectului „PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, Cod MySMIS2014 128024 al cărui beneficiar este Societatea Nationala de
Cruce Rosie din Romania, in calitate de Solicitant si Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara si Servicii Sociale, in
calitate de Partener 1 se urmareste dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de
economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea
combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea
serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si
dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia.
Prezenta Grila de profilare a persoanelor care doresc sa se inscrie in procesul de selectie a grupului tinta va
fi utilizata pentru identificarea nevoilor acestora, de care se va tine cont in pregatirea activitatilor (inclusiv a
formarii), cu scopul asigurarii prezentei lor la activitati.

1. Cunoasteti temeiul legal referitor la conceptul de economie sociala (Legea 219.2015 art.3,4 si 8 si HG
585/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 219.2015)?
a.Da

b. Nu

2. Aveti cunostinta de existenta unor forme de economie sociala, (infiintate conform prevederilor legii
amintite mai sus) in zona dvs de domiciliu/resedinta?
a.Da

b. Nu

3. Considerati ca in zona dvs de domiciliu/resedinta este necesara infiintarea unei forme de economie
sociala care sa presupuna incluziunea sociala si combaterea saraciei?
a.Da

b. Nu

4. Vedeti oportuna ideea infiintarii de catre dvs a unei intreprinderi sociale ca forma de economie sociala
care sa contribuie la incluziunea sociala si combaterea saracie?
a.Da

b. Nu

5. Agreati ideea ca intreprinderile nou create prin proiect sa reprezinte o modalitate de crestere a ocuparii
grupurilor vulnerabile si de asigurare de oportunitati egale de integrare si mentinere pe piata muncii?
a.Da

b. Nu

6. Care dintre urmatoarele cursuri de formare profesionala în domeniul economiei sociale considerati ca
va poate ajuta la elaborarea unui plan de afaceri de succes pentru infiintarea unei intreprinderi
sociale? (O persoană poate participa doar la un singur curs dintre: antreprenor in economia sociala si
manager de intreprindere sociala, la alegere)
a. antreprenor in economia sociala Cod COR 112032;
b. manager de intreprindere sociala cod COR 112036;
c. competente in domenii relevante, denumiti.............................

7. Apreciati ca fiind necesare activitati de consiliere in domeniul antreprenoriatului social, inclusiv cu
privire la identificarea de piete de desfacere?
a.Da

b. Nu

8. Considerati ca fiind oportun sprijinul de a beneficia in mod efectiv de implementarea planurilor de
afaceri selectate prin proiect (consiliere, asistenta juridica, monitorizare, stimularea participarii la
parteneriate).
a.Da

b. Nu

9. Considerati ca functionalitatea intreprinderilor sociale nou create aduce beneficii comunitatilor din
zonele unde sunt implementate (locuri de munca sustenabile pentru persoanele din grupurile
vulnerabile, in conformitate cu legea economiei sociale) ?
a.Da

b. Nu

Nume si prenume participant…………………………………………………………………
Semnatura……………………………….

