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Nr. 755 / 17.01. 2019 

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI 

PRO-PACT  - Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, 

capacitare și training 

 

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO anunță lansarea procesului de selecție pentru 

experți în cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). 

Poziția experților, ce face obiectul procesului de selecție: 1 Expert în cadrul 

Proiectului PRO-PACT, Promovarea ONG-urilor și a partenerilor sociali prin advocacy, 

capacitare și training, coD SIPOCA 253. 

Obiectivul  general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și 

partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru 

ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a 

politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu 

autoritățile publice. 

Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la 17/08/2019. 

 

1. Necesar experti: 1: 

Activitățile în care va fi implicat expertul și responsabilitățile acestora: 

A. Expert 8 Grupuri vulnerabile, normă de lucru 3 ore/zi, pe o perioadă de 6 luni 

Activitățile principale în care va fi implicat expertul: 

A 5.1 Organizarea a trei grupuri de lucru in domeniile: incluziune, ocupare, grupuri 

vulnerabile cu membrii Pactelor Regionale 

A 5.2 Conceperea documentului de pozitie in domeniul politicilor publice din ocupare 

si incluziune sociala 

A5.3 Organizarea unui eveniment de dezbatere si diseminare a documentului de 

pozitie catre autoritatile publice centrale 

 

2.  Documentele necesare pentru intocmirea dosarului de inscriere: 

 curriculum vitae, model Europass, semnat si datat pe fiecare pagina in care va 

fi mentionata pozitia vizata in cadrul proiectului;  
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 copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, 

potrivit legii, dupa caz; 

 copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum si copiile ale  documentelor care atesta 

indeplinirea conditiilor specifice ale postului. 

 

3.  Conditii de participare: 

A.  Conditii generale: 

a.   are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;  

b.   cunoste limba romana, scris si vorbit; 

c.   are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d.  are capacitate deplina de exercitiu. 

 

B. Conditii  specifice: 

- să fie absolvent cu diplomă al unui program studii universitare de licență (inclusiv 

studii superioare de lungă sau scurtă durată), de preferință în științe socio-umane sau 

juridice; 

- Să fi avut atribuții în domeniul implementării de activități specifice, de cel puțin 6 

luni astfel: 

Expert 8 Grupuri vulnerabile – în domeniul grupurilor vulnerabile. 

Conditiile specifice mentionate sunt obligatorii. 

 

C. Criterii de departajare : 

- participarea în proiecte cu finanțare nerambursabilă din domeniul in care aplică – 5 

puncte/proiect 

- studii de master – 10 puncte 

- deținerea titlului de Doctor – 20 puncte 

 

Grila de evaluare: 

CRITERIU PUNCTAJ 

absolvent cu diplomă al unui program studii universitare de 

licență 

50 puncte 
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atribuții în domeniul implementării de activități specifice, 

de cel puțin 6 luni 

50 puncte 

TOTAL 100 puncte 

 

4. Verificarea si evaluarea indeplinirii conditiilor generale si specifice de selectie - 

se realizeaza de catre managerul de proiect.  

Dosarele canadidatilor vor fi verificate din punct de vedere a respectarii 

conditiilor generale si specifice (existenta documente solicitate, incadrare in cerinte). 

Evaluarea dosarelor de selectie se realizeaza prin verificarea CV-ului si a 

documentelor suport solicitate si a modului in care acestea dovedesc indeplinirea de 

catre candidat a conditiilor indicate in Anuntul de selectie. Se vor aplica, pentru 

fiecare post in parte, criteriile obiective specificate in Anuntul de selectie, conform 

grilei de evaluare si va stabili punctajul aferent fiecarui dosar de selectie. Pe baza 

acestor punctaje, pentru fiecare post care face obiectul selectiei, se va  va realiza 

clasamentul candidatilor. Vor fi admisi candidatii care au obtinut cel mai mare 

punctaj, selectati in ordine descrescatoare, pana la epuizarea numarului de posturi 

aferent fiecarei pozitii din echipa de implementare a proiectului. În situatia in care 

doi sau mai multi candidati au acelasi punctaj departajarea acestora se va realiza prin 

aplicarea de catre comisia de selectie a criteriilor de departajare specificate in 

Anuntul de selectie. In situatia in care un candidat nu indeplineste conditiile generale 

si specifice, va fi declarat respins. 

 

5.  Elaborarea si aprobarea raportului de selectie  

Se vor consemna rezultatele evaluarii dosarelor de selectie intr-un Proces 

verbal de evaluare a dosarelor de selectie care se aproba de presedintele asociatiei, 

Centrul de Dezvoltare Sociala T&CO. Rezultatele evaluarii dosarelor de selectie se 

comunica candidati1or, prin afisarea rezultatelor la sediul asociatiei si pe site-ul 

www.centruldezvoltaresociala.ro, in sectiunea Proiecte. Candidatii pot contesta 

rezultatele fazei de verificare si evaluare a dosarelor de selectie in termen de 1 zi 

lucratoare de la afisarea rezultatelor. 

Contestatiile se solutioneaza de o comisie de soluționare a contestatiilor, ce va fi 

numita prin Decizia Președintelui CDS. Termenul de solutionare a contestatiilor este 
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de o zi lucratoare de la termenul limita de depunere a contestatiilor. Rezultatele 

solutionarii contestatii1or se comunica candidatilor, prin afisare la sediul asociației si 

pe site-ul www.centruldezvoltaresociala.ro, in sectiunea Proiecte. 

 

 

6. Calendarul procedurii de selectie: 

18-23.01.2019 - depunerea dosarelor de inscriere; 

25.01.2019 - verificarea dosarelor de inscriere in ceea ce priveste indeplinirea 

conditiilor generate si specifice de participare; evaluarea dosarelor candidatilor care 

indeplinesc conditiile generale  si specifice de selectie; 

25.01.2019 - afisarea  rezultatelor evaluarii dosarelor candidatilor care indeplinesc 

conditiile generale si specifice de selectie; 

28.01.2019 - depunerea eventualelor contestatii; 

29.01.2019 - rezolvarea eventualelor contestatii si afisarea rezultatelor finale. 

 

Realizat, 

Roxana Ateșoae 

Manager proiect 

 


