
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeste in oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013 
Axa prioritara nr. 6 – “Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de interventie 6.1 - “Dezvoltarea economiei sociale” 
Titlu proiect SES – „Servicii integrate de sortare si depozitare legume/fructe” 
Contract de finantare nr. POSDRU/173/6.1/G/148944 
 
 

 
ANUNT ANGAJARE 

 
 
 
In cadrul structurii de economie sociala infiintata prin proiectul “SES – Servicii 
integrate de sortare si depozitare legume/fructe”, contract de finantare nr. 
POSDRU/173/6.1/G/148944 vor fi angajate persoane pentru urmatoarele posturile: 

- 1 Contabil structura sociala (calificare si autorizare obligatorii, Atributii: 
realizeaza evidenta contabila si gestiunea financiar-contabila a SES)  

- 2 Angajati operatori tehnici motostivuitor (abilitati si calificare aferente 
operarii motostivuitorului, Atributii: manipularea fructelor si legumelor cu 
ajutorul motostivuitorului)  

- 2 Angajati curatenie (Atributii: asigurarea si mentinerea curateniei si 
igienizarii in depozitul de legume si fructe)  

- 1 Agent paza (Atributii: asigurarea pazei pe timp de noapte a depozitului de 
legume si fructe)  

- 1 Manager SES depozit sortare/ depozitare legume, fructe (Atributii: 
atragerea clientilor, incheierea contractelor de servicii, gestionarea resurselor 
umane din cadrul depozitului)  

- 1 Manager inginer agricol (studii superioare de specialitate, Atributii: 
gestionarea intregului proces de sortare/ depozitare legume si fructe). 

 
Angajarea se va realiza in cadrul S.C. AGROFARM BUCOVINA S.R.L., cu sediul in 
Comuna Radaseni, sat Radaseni, str. Metropol, nr. 33A, judetul Suceava, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J33/224/06.03.2015, CUI 
34198140. 
 
Cu exceptia celor 2 manageri, pentru celelalte posturi din cadrul SES vor fi angajate 
pesoane care se incadreaza in categoriile de grup tinta ale proiectului, respectiv: 

- Persoane care traiesc din venitul minim garantat, din Regiunea Nord-Est, 
mediul rural – 3 persoane; 

- Persoane din familii cu peste 2 copii, din Regiunea Nord-Est, mediul rural – 3 
persoane. 

 



 
 
 
 
 
 
 

O persoana se incadreaza in categoria vulnerabila de „Persoana care traieste din 
venitul minim garantat” daca aceasta are la momentul angajarii un venit mai mic 
decat plafoanele de mai jos: 

- pentru o persoana singura – 141,5 RON;  
- pentru familiile formate din 2 persoane – 225 RON;  
- pentru familiile formate din 3 persoane – 357 RON;  
- pentru familiile formate din 4 persoane – 442 RON;  
- pentru familiile formate din 5 persoane – 527 RON; 
- pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din 

familie – 36,5 RON.  
  
Aceste plafoane sunt stabilite prin Legea nr. 416 din 18/07/2001 privind venitul 
minim garantat, in care se mentioneaza ca: 
„Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:  

   a) 0,283 ISR (indicator social de referinţa) pentru persoana singura;  
   b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;  
   c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;  
   d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;  
   e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;  
   f) cate 0,073 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 
persoane, care face parte din familie, in condiţiile prezentei legi.” 

 
si prin Legea nr. 76 din 16/01/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii forţei de munca in care se stipuleaza ca: 
„Valoarea indicatorului social de referinţa este de 500 lei.” 
 
O persoana se incadreaza in categoria vulnerabila „Persoana din familie cu peste 2 
copii” daca aceasta nu are la momentul angajarii un loc de munca iar venitul familiei 
nu acopera cheltuielile necesare pentru intretinerea membrilor familiei. 
 
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita urmatoarele acte prin e-mail la adresa 
office@profond.ro sau prin curier/ posta la adresa Str. Anastasie Simu, nr. 2, et. 3, 
ap. 6, Bucuresti: 

- CV; 
- Declaratie privind incadrarea in categoria de grup tinta (conform model anexat 

acestui anunt).  
 
  

mailto:office@profond.ro


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND INCADRAREA  
IN CATEGORIA DE GRUP TINTA 

 
 
 
Subsemnatul ..............................., avand datele de identificare CI, Seria......, Nr. ......, 
CNP..............................., domiciliul in ............................................. 
declar pe propria raspundere ca ma incadrez in categoria de persoana din familie cu 
peste 2 copii, din Regiunea Nord-Est, mediul rural. 
 
O persoana se incadreaza in categoria vulnerabila „Persoana din familie cu peste 2 
copii” daca aceasta nu are la momentul angajarii un loc de munca iar venitul familiei 
nu acopera cheltuielile necesare pentru intretinerea membrilor familiei. 
 
Anexez acestei declaratii certificatele de nastere ale copiilor. 
  
Prezenta  declaratie  serveste  pentru  includerea mea in grupul tinta al proiectului in 
cadrul caruia doresc sa fiu angajat. 
 
                                                                                            
Data 
Semnatura 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND INCADRAREA IN 
CATEGORIA DE GRUP TINTA 

 
 
 
Subsemnatul ..............................., avand datele de identificare CI, Seria......, Nr. ......, 
CNP..............................., domiciliul in ............................................. 
declar pe propria raspundere ca ma incadrez in categoria de persoana care traieste 
din venitul minim garantat *, din Regiunea Nord-Est, mediul rural. 
  
Prezenta  declaratie  serveste  pentru  includerea mea in grupul tinta al proiectului in 
cadrul caruia doresc sa fiu angajat. 
                                                                                            
Data 
Semnatura 
 
 
 
*O persoana se incadreaza in categoria vulnerabila de „Persoana care traieste din venitul minim garantat” daca 
aceasta are la momentul angajarii un venit mai mic decat plafoanele de mai jos: 

- pentru o persoana singura – 141,5 RON;  
- pentru familiile formate din 2 persoane – 225 RON;  
- pentru familiile formate din 3 persoane – 357 RON;  
- pentru familiile formate din 4 persoane – 442 RON;  
- pentru familiile formate din 5 persoane – 527 RON; 
- pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie – 36,5 RON.  

Aceste plafoane sunt stabilite prin Legea nr. 416 din 18/07/2001 privind venitul minim garantat, in care se 
mentioneaza ca: 
„Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:  

   a) 0,283 ISR (indicator social de referinţa) pentru persoana singura;  
   b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;  
   c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;  
   d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;  
   e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;  
   f) cate 0,073 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din 
familie, in condiţiile prezentei legi.” 

 
si prin Legea nr. 76 din 16/01/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii forţei de 
munca in care se stipuleaza ca: 
„Valoarea indicatorului social de referinţa este de 500 lei.” 

 


