
 
 

Anunț selecție 

posturi vacante pe perioadă determinată în cadrul proiectului „Planificare strategică 

privind consolidarea rezilienţei în faţa dezinformarii şi a ameninţărilor de tip hibrid”, Cod 

proiect/MySMIS: 865/136668 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general este 

consolidarea capacitaţii MAE de a detecta, analiza si contracara fenomenul dezinformarii online 

în domeniul afacerilor externe, respectiv de a anticipa, analiza si contracara acţiuni si fenomene 

de dezinformare si de a contribui la consolidarea rezilienţei la nivel naţional în faţa acestor 

ameninţari. 

I. Proces de selectie a resursei umane: intern (pentru toate pozitiile mentionate mai jos) 

 Informatii generale    

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Expert web si social media 

1.2 Perioada  30 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

63 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

A 2.1. Informare si publicitate; 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 

pentru identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de 

raspuns comunicational adaptate evolutiei fenomenului 

dezinformarii, din sfera de competenta a MAE 

1.5 Responsabilitățile 

expertului: 

  
 

✓ Expertul web si social media va dezvolta si actualiza 

paginile web si de social media ale proiectului. 

✓ Va produce livrabile lunare constand in materiale de 

promovare, pregatirea logistica a evenimentelor, 

compania de comunicare cu persoanele interesate etc. 

✓ Participă la realizarea documentului sintetizator al 

cerintelor de continut (indicatori, sectiuni, tipuri de 

rapoarte etc) pe care instrumentul IT trebuie sa le 

indeplineasca  

✓ Participă la realizarea materialelor de promovare; 

✓ Fundamentează soluţiile printr-o documentare 

aprofundată; 

✓ Redactează partile ce îi revin din rapoartele tehnico-

financiare şi coordonează redactarea acestora; 

✓ Răspunde de calitatea ştiinţifică a lucrărilor la care 

participă; 

✓ Aprofundează aspectele teoretice fundamentale ale 

domeniului; 

✓ Desfăşoară o activitate ştiinţifică susţinută, participând 

la sesiuni, simpozioane sau la congrese ştiinţifice; 



 

✓ Cunoaşte, aplică şi respectă cerinţele referitoare la 

asigurarea calităţii. 

✓ Participă la derularea evenimentelor proiectului; 

✓ Asigură diseminarea rezultatelor proiectului; 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA. 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

✓ Studii superioare/ studii doctorale în domeniul socio-

uman; 

✓ Experiență în operare ale aplicațiilor din pachetul 

Microsoft Office - nivel avansat 

✓ minim 1 an de experiență specifica în proiecte/activități 

de cercetare calitativă; 

✓ engleza nivel avansat; 

✓ Experiență didactică la nivelul SNSPA 

Constituie avantaje:  Minimum 2 ani experiență în instituțiile de 

învățământ superior sau în cadrul altor instituții în subordinea 

Ministerului Educației și Cercetării cu atribuții în domeniul 

învățământului superior. 

2.2 Cunoștințe şi abilități ✓ Cunoștințe privind comunicarea online și gestionarea 

rețelelor social media;   

✓ Cunoștințe de operare ale aplicațiilor din pachetul 

Microsoft Office- nivel avansat; 

✓ Abilități de analiză, sinteză şi integrare a informațiilor 

în documente de lucru suport, intermediare şi/sau în 

livrabile finale 

✓ Abilitatea de a lucra online 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Coordonator stiintific - dezinformare 

1.2 Perioada  29 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

84 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru un plan 

cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în domeniul 

afacerilor externe. 

A3.1. Analizarea, adaptarea, diseminarea si operationalizarea politicilor 

si masurilor europene referitoare la combaterea dezinformarii si 

consolidarea rezilientei nationale prin adoptarea si implementarea 

masurilor propuse pâna acum la nivel european (Comisia Europeana, 

Parlamentul European, Serviciul de Actiune Externa) 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism pentru 

identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de raspuns 

comunicational adaptate evolutiei fenomenului dezinformarii, din sfera 

de competenta a MAE 

A3.3. Elaborarea propunerii de politica publica si derularea procesului 

de consultare 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe teme si 

subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a cadrului 

legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de competenta a 

Ministerului Afacerilor Externe 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a fenomenului 

dezinformarii online 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea actualizarii 

cadrului de reglementare a problematicii dezinformarii, în sfera de 

competenta a MAE 

A4.3. Analiza perceptiei publice în domenii relevante pentru politica 

externa 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor MAE 

pe temele importante ale problematicii dezinformarii (detectare, analiza, 

contracarare) 

A6.1. Dezvoltarea a 4 curriculum-uri specifice pentru dezvoltarea unui 

program de instruire pentru dezvoltarea nivelului de pregatire 

profesionala al functionarilor MAE si alte institutii relevante pe temele 



 

importante ale problematicii dezinformarii (detectare, analiza, 

contracarare) 

A6.2. Derularea unui program online de instruire pentru functionarii din 

cadrul MAE, cu minimum 100 de participanti, având ca scop 

dezvoltarea unor abilitati privind detectarea, analizarea si combaterea 

dezinformarii, ceea ce poate constitui baza pentru extinderea unei astfel 

de culturi la nivelul tuturor institutiilor cu competente în domeniu. 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa 

post) 

  
 

✓ Coordonatorul stiintific - dezinformare va superviza si coordona 

modul in care este dezvoltata din punct de vedere metodologic 

propunerea de politica publica pentru identificarea, analiza si 

contracararea dezinformarii in sfera de competenta a MAE 

(etape, instrumente si metode de cercetare, esantionari etc)   

✓ Va superviza si coordona modul in care este proiectat 

instrumentul IT (continut, caracteristici, functii, generare si 

vizualizare rapoarte etc). 

✓ Este responsabil de supervizarea procesului de analiza care 

acopera tema centrala a proiectului. 

✓ Face parte din Comitetul de Coordonare (impreuna cu 

managerul de proiect, responsabilul financiar, responsabilul cu 

achizițiile) al proiectului care are ca functii: stabilirea pe actiuni 

de proiect a obiectivelor operationale si a criteriilor, 

indicatorilor si a metodelor de evaluare; controlul calitatii 

proiectului si validarea in relatie cu indicatorii stabiliti; 

adaptarea activitatilor in functie de diferentele dintre estimari si 

realizari efective pe actiuni de proiect; elaborarea cadrului 

general si specific cu privire la diseminarea informatiilor si a 

rezultatelor; stabilirea efectiva si/sau actualizarea calendarului 

activitatilor proiectului 

✓ Coordonează organizarea și implementarea sesiunilor de 

training; Evalueaza calitatea livrabilelor din cadrul activitatilor 

de care este responsabil; 

✓ Realizeaza raportarilor tehnice pentru activitatile de care este 

responsabil; 

✓ Va superviza si coordona modul in care este dezvoltata din 

punct de vedere metodologic propunerea de politica publica 

(etape, instrumente si metode de cercetare, esantionari etc). 

✓ Contribuie la realizarea celor 4 curriculum-uri specifice din 

cadrul proiectului 

✓ Contribuie la realizarea programului de instruire din cadrul 

proiectului 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform instrucțiunilor 

AMPOCA 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

- studii superioare sau formare relevantă (demonstrabilă printr-un 

certificat de formare) în sociologie/studii socio-umane; 



 

- studii doctorale în domeniul socio-uman; 

- experiență generală în mediul academic/de cercetare de minim 14 

ani; 

- minim 5 ani de experiență în activități de deavoltare instituțională; 

- experienţă profesională de minim 6 ani în management 

organizațional; 

- experiență în realizarea de colaborări/parteneriate cu parteneri 

internaționali (universități și institute de cercetare din UE/ din 

exteriorul UE).  

2.2 Cunoștințe şi 

abilități 

- Limba engleză - nivel avansat 

- Cunostinte operare PC: Windows toate versiunile, MS Office 

(Word, Excel, Powerpoint, Outlook), administrare conturi social 

media (Facebook, Twitter, Linkedin s.a).  

- Cunoștințe și abilități de management;  

- Abilități de coordonare a echipelor de lucru. 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de 

concurs  

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității 

sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă 

identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european (www.cveuropean.ro/cv-

online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in munca.  

 

 

 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Coordonator dezvoltare institutionala 

1.2 Perioada  29 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

84 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 

domeniul afacerilor externe. 

A3.1. Analizarea, adaptarea, diseminarea si operationalizarea 

politicilor si masurilor europene referitoare la combaterea 

dezinformarii si consolidarea rezilientei nationale prin 

adoptarea si implementarea masurilor propuse pâna acum la 

nivel european (Comisia Europeana, Parlamentul European, 

Serviciul de Actiune Externa) 



 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 

pentru 

identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de raspuns 

comunicational adaptate evolutiei fenomenului dezinformarii, 

din sfera de competenta a MAE 

A3.3. Elaborarea propunerii de politica publica si derularea 

procesului de consultare 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe 

teme si subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a 

fenomenului dezinformarii online 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problematicii 

dezinformarii, în sfera de competenta a MAE 

A4.3. Analiza perceptiei publice în domenii relevante pentru 

politica externa 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor 

MAE pe temele importante ale problematicii dezinformarii 

(detectare, analiza, contracarare) 

A6.1. Dezvoltarea a 4 curriculum-uri specifice pentru 

dezvoltarea unui program de instruire pentru dezvoltarea 

nivelului de pregatire profesionala al functionarilor MAE si alte 

institutii relevante pe temele importante ale problematicii 

dezinformarii (detectare, analiza, contracarare) 

A6.2. Derularea unui program online de instruire pentru 

functionarii din cadrul MAE, cu minimum 100 de participanti, 

având ca scop dezvoltarea unor abilitati privind detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii, ceea ce poate constitui 

baza pentru extinderea unei astfel de culturi la nivelul tuturor 

institutiilor cu competente în domeniu. 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa post) 

 

✓ Supervizeaza procesul de analiza care acopera 

capacitatea institutionala din perspectiva relevanta 

pentru dezinformare 

✓ Coordoneaza o subechipa formata din Expertul politici 

publice - sfera dezinformării; 

✓ Supervizeaza si coordoneaza procesul de dezvoltare si 



 

implementare institutionala a instrumentului IT 

dezvoltat in cadrul activitatii A 3.2; 

✓ Supervizeaza si coordoneaza procesul de elaborare a 

propunerii de politica publica din perspectiva 

institutionala; 

✓ Supervizeaza si gestioneaza intregul proces de elaborare 

a planului de actiune din perspectiva institutionala si a 

noilor modele de management public 

✓ Supervizeaza procesul de analiza a cadrului national de 

reglementare a fenomenului dezinformarii online prin 

realizarea diagnozei capacitatii institutionale al MAE 

✓ Supervizeaza procesul de analiza de risc in ceea ce 

priveste amenintarile hibride si oportunitatea 

institutionala de actualizare legislativa); 

✓ Supervizează activitatea de analiza a perceptiei publice 

cu privire la MAE, cu precadere componenta de focus 

grupuri, atat prin indicarea temelor de discutie, dar si 

pentru interpretarea datelor si realizarea acestei sectiuni 

din rapoartele de analiza; 

✓ Gestionează activitatea de realizare a propunerii de act 

normativ pentru reglementarea masurilor de raspuns 

coordonat la actiunile de propaganda si dezinformare, cu 

accentuarea capacitatii institutionale a MAE de a 

coordona o astfel de actiune; 

✓ Contribuie la realizarea celor 4 curriculum-uri specifice 

din cadrul proiectului; 

✓ Contribuie la realizarea programului de instruire din 

cadrul proiectului; 

✓ Se documentează permanent prin studiul materialelor 

(buletine informative, cărţi, reviste, Internet); 

✓ Concepe, experimentează şi definitivează, direct sau 

coordonând echipa, soluţii tehnologice şi/sau 

constructive; 

✓ Participă la derularea evenimentelor proiectului; 

✓ Participa la realizarea livrabilelor/rezultatelor  din cadrul 

proiectului; 

✓ Asigură diseminarea rezultatelor proiectului în cadru 

academic/științific; 

✓ Încurajează iniţiativele care au ca scop creşterea 

eficienţei activităţii colectivului; 

✓ Participa la realizarea procedurilor, studiilor, 

metodologiilor si analizelor din cadrul proiectului; 

✓ Colaborează cu sub-echipele de cercetători pentru 

realizarea și validarea documentelor rezultate; 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 



 

instrucțiunilor AMPOCA. 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

- Studii superioare într-un domeniu de specializare socio-

uman sau formare relevantă în metode de cercetare din 

domeniul socio-uman, finalizată cu eliberarea unui 

certificat de formare; 

- Studii doctorale încheiate în ultimii 5 ani; 

- Experiență de lucru generală: minim 6 ani 

- Experiență de lucru specifică de cercetare în domeniul 

socio-uman: minim 3 ani 

2.2 Cunoștințe şi abilități - Abilități operare PC (minim pachet Office): nivel 

avansat 

- Capacitate de lucru în echipă 

- Atenție pentru detalii 

- Cunoștințe și abilități de cercetare în domeniul socio-

uman sau administrație publică 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca. 

 

 

 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Coordonator rapoarte de analiza  

1.2 Perioada  29  luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

84 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 

domeniul afacerilor externe. 

A3.1. Analizarea, adaptarea, diseminarea si operationalizarea 

politicilor si masurilor europene referitoare la combaterea 

dezinformarii si consolidarea rezilientei nationale prin 

adoptarea si implementarea masurilor propuse pâna acum la 



 

nivel european (Comisia Europeana, Parlamentul European, 

Serviciul de Actiune Externa) 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 

pentru 

identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de raspuns 

comunicational adaptate evolutiei fenomenului dezinformarii, 

din sfera de competenta a MAE 

A3.3. Elaborarea propunerii de politica publica si derularea 

procesului de consultare 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe 

teme si subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a 

fenomenului dezinformarii online 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problematicii 

dezinformarii, în sfera de competenta a MAE 

A4.3. Analiza perceptiei publice în domenii relevante pentru 

politica externa 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor 

MAE pe 

temele importante ale problematicii dezinformarii (detectare, 

analiza, contracarare) 

A6.1. Dezvoltarea a 4 curriculum-uri specifice pentru 

dezvoltarea unui program de instruire pentru dezvoltarea 

nivelului de pregatire profesionala al functionarilor MAE si alte 

institutii relevante pe temele importante ale problematicii 

dezinformarii (detectare, analiza, contracarare) 

A6.2. Derularea unui program online de instruire pentru 

functionarii din cadrul MAE, cu minimum 100 de participanti, 

având ca scop dezvoltarea unor abilitati privind detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii, ceea ce poate constitui 

baza pentru extinderea unei astfel de culturi la nivelul tuturor 

institutiilor cu competente în domeniu. 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa post) 

 

✓ Lucrează la formalizarea si documentarea tuturor 

datelor, analizelor, lectiilor invatate si bunelor practici.  

✓ Elaboreaza impreuna cu asistentul de cercetare un 



 

document ce va cuprinde sintetizarea riguroasa a 

informatiilor colectate, a lectiilor invatate si bunelor 

practici. 

✓ Elaboreaza impreuna cu asistentul de cercetare rapoarte 

de progres pentru conceperea, implementarea si 

functionarea intrumentului IT. 

✓ Lucreaza la formalizarea si documentarea tuturor 

datelor, analizelor, lectiilor invatate si bunelor practici in 

forma propunerii de politica publica. Livrează, impreuna 

cu asistentul de cercetare, in forma potrivita, datele 

colectate pentru propunerea de politica publica (inclusiv 

procesare date survey, generare de grafice etc.). 

✓ Lucreaza la formalizarea si documentarea tuturor 

datelor, analizelor, lectiilor invatate si bunelor practici in 

forma propunerii de plan de actiune, propunere care 

ulterior va fi validata de specialistii MAE. Livrează, 

impreuna cu asistentul de cercetare, sectiunea de 

fundamentare socio-economica a propunerii de plan de 

actiune. 

✓ Lucrează la formalizarea si documentarea tuturor datelor 

si analizelor colectate in demersul de studiere a cadrului 

national de reglementare a fenomenului dezinformarii 

online. Impreuna cu Expertul new media si Asistentul 

cercetare vor centraliza si vor structura informatiile 

culese de ceilalti colegi contribuind la forma finala a 

raportului de analiza. 

✓ Coordoneaza realizarea documentarii ce va sta la baza 

analizei de risc realizate cu scopul de a intari capacitatea 

MAE in fata noilor amenintari de tip hibrid. Împreuna 

cu Expertul new media, Asistentul cercetare si de 

Expertul constientizare publica vor livra un document ce 

va sintetiza demersurile de documentare teoretica si care 

va sta la baza analizei de risc. 

✓ Coordoneaza realizarea rapoartelor de analiza rezultate 

in urma sondajelor de opinie si a celor 5 studii rezultate 

din cadrul proiectului. Va coordona centralizarea 

datelor, a structurarii materialelelor si va furniza 

versiunile finale ale rapoartelor si ale studiilor realizate. 

✓ Lucreaza la dezvoltarea sectiunii de perceptie publica 

din propunerea de act normativ  

✓ Contribuie la realizarea celor 4 curriculum-uri specifice 

din cadrul proiectului 

✓ Contribuie la realizarea programului de instruire din 

cadrul proiectului 

✓ Participă pe profilul sau la realizarea temelor de 



 

cercetare de complexitate ridicată. 

✓ Concepe, experimentează şi definitivează, direct sau 

coordonând echipa, soluţii tehnologice şi/sau 

constructive; 

✓ Fundamentează soluţiile printr-o documentare 

aprofundată; 

✓ Administrează activitatea de interpretare a datelor si 

elaborarea rapoartelor de analiza. 

✓ Răspunde de calitatea ştiinţifică a lucrărilor la care 

participă; 

✓ Asigură un climat de lucru eficient în colectivul condus; 

✓ Încurajează iniţiativele care au ca scop creşterea 

eficienţei activităţii colectivului; 

✓ Asigură evoluţia domeniului; 

✓ Cunoaşte, aplică şi respectă cerinţele referitoare la 

asigurarea calităţii; 

✓ Participă la derularea evenimentelor proiectului; 

✓ Asigură diseminarea rezultatelor proiectului în cadru 

academic/științific; 

✓ Participa la realizarea procedurilor, studiilor, 

metodologiilor si analizelor din cadrul proiectului. 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA. 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

- studii superioare în domeniu socio-uman sau formare 

relevantă (demonstrabilă printr-un certificat de formare) 

în cercetare. 

- Doctorat finalizat în domeniul socio-uman; 

- minim 8 ani de experiență în muncă; 

- experienţă profesională de minim 6 ani în 

coordonare/managementul/participarea la dezvoltarea de 

proiecte de cercetare; 

2.2 Cunoștințe şi abilități - foarte buna capacitate organizatorica; 

- persoana dinamica, cu abilitati dezvoltate de comunicare si 

relationare; 

-  capacitate de administrare a resurselor umane si materiale; 

- capacitatea de a participa la procesul de implementare a 

proiectului; 

- capacitatea de a organiza activitatea de cercetare; 

- capacitatea de a organiza activitatea de documentare; 

- capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna 

desfasurare a activitatii de analiză a datelordin cadrul 

proiectului; 

- capacitatea de a crea planul de elaborare a rapoartelor de 

analiză în conformitate cu cerintele proiectului; 



 

- capacitatea de a lucra sub stres, cu termene limita si 

respectarea acestora 

- engleza mediu/avansat;  

- cunostinte: Windows toate versiunile, MS Office (Word, 

Excel, Powerpoint, Outlook), administrare conturi social 

media (Facebook, Twitter, Linkedin s.a), administrarea 

continutului paginilor web. Cunostințe minime de editate 

grafică (Adobe Photoshop, Corel, Illustrator). 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca. 

 

 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Coordonator cercetare  

1.2 Perioada  29 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

84 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 

domeniul afacerilor externe. 

A3.1. Analizarea, adaptarea, diseminarea si operationalizarea 

politicilor si masurilor europene referitoare la combaterea 

dezinformarii si consolidarea rezilientei nationale prin 

adoptarea si implementarea masurilor propuse pâna acum la 

nivel european (Comisia Europeana, Parlamentul European, 

Serviciul de Actiune Externa) 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 

pentru 

identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de raspuns 

comunicational adaptate evolutiei fenomenului dezinformarii, 

din sfera de competenta a MAE 

A3.3. Elaborarea propunerii de politica publica si derularea 

procesului de consultare 



 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe 

teme si subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a 

fenomenului dezinformarii online 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problematicii 

dezinformarii, în sfera de competenta a MAE 

A4.3. Analiza perceptiei publice în domenii relevante pentru 

politica externa 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor 

MAE pe 

temele importante ale problematicii dezinformarii (detectare, 

analiza, contracarare) 

A6.1. Dezvoltarea a 4 curriculum-uri specifice pentru 

dezvoltarea unui program de instruire pentru dezvoltarea 

nivelului de pregatire profesionala al functionarilor MAE si alte 

institutii relevante pe temele importante ale problematicii 

dezinformarii (detectare, analiza, contracarare) 

A6.2. Derularea unui program online de instruire pentru 

functionarii din cadrul MAE, cu minimum 100 de participanti, 

având ca scop dezvoltarea unor abilitati privind detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii, ceea ce poate constitui 

baza pentru extinderea unei astfel de culturi la nivelul tuturor 

institutiilor cu competente în domeniu. 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa 

post) 

  
 

✓ Coordonatorul cercetarii supervizeaza și participa la 

elaborarea metodologiei de analiza din cadrul 

proiectului; 

✓ Va gestiona toate aspectele referitoare la fundamentarea 

metodologica si de cercetare a instrumentului IT din 

cadrul proiectului; 

✓ Va gestiona toate aspectele referitoare la implementarea 

metodelor si instrumentelor de cercetare pentru 

fundamentarea politicii publice; va lucra alaturi de 

Expertul afaceri europene. 

✓ Va gestiona toate aspectele referitoare la implementarea 

metodelor si instrumentelor de cercetare pentru 



 

dezvoltarea planului de actiune, va lucra alaturi de 

Expertul afaceri europene. 

✓ Este responsabil de aspectele metodologice ale 

demersului de analiza a cadrului national de 

reglementare a fenomenului dezinformarii online si va 

lucra alaturi de Expertul afaceri europene. 

✓ Va lucra pe aspecte metodologice ale demersului de 

realizare a analizei de risc privitoare la opornunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problemelor de 

dezinformare, propaganda si amenintari de tip hibrid si 

va colabora cu Expertul afaceri europene. Vor livra 

metodologia si structura analizei de risc si vor urmari 

respectarea acesteia, contribuind de asemenea la 

realizarea sectiunilor legate de fundamentare. 

✓ Va coordona realizarea chestionarelor pentru sondajele 

de opinie si grilele pentru focus-grupuri, gestionarea 

bazei de date si interpretarii datelor cu privire la 

perceptia publica despre fake news, dezinformare, 

obiceiurile de consum etc. 

✓ Va lucra pentru coordonarea realizarii realizarii sectiunii 

de descriere a stadiului actual al problemei si a 

asteptarilor enuntate de specialistii din domeniul 

afacerilor externe si va conduce o echipa formata din 

Expertul afaceri europene, Expertul combatere fake 

news. 

✓ Contribuie la realizarea celor 4 curriculum-uri specifice 

din cadrul proiectului 

✓ Contribuie la realizarea programului de instruire din 

cadrul proiectului 

✓ Monitorizarea eficientă și validarea corectă și la timp a 

livrabilelor de cercetare din proiect; 

✓ Colectarea, agregarea și transmiterea corectă și la timp 

către coordonator a tuturor informațiilor referitoare la 

progresul tehnic (de cercetare) al proiectului. 

✓ Responsabil pentru monitorizarea și controlul calitatii 

livrabilelor de cercetare (rapoarte, metodologii, 

instrumente de cercetare);  

✓ Colaborează cu sub-echipele de experti pentru realizarea 

și validarea design-ului de cercetare;  

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

- Doctorat în filosofie/sociologie/științe politice/administrație 

publică,  

- experiență de minim 5 ani în implementarea proiectelor cu 



 

finanțare europeană,  

- experiență de minim 10 ani în mediul academic (activități de 

coordonare a echipelor de cercetare, inclusiv a doctoranzilor 

și post doctoranzilor), activitate publicistică relevant pentru 

tema abordată de proiect (dezvoltarea și problemele asociate 

acesteia). 

2.2 Cunoștințe şi abilități - cunoștințe aprofundate de metodologii și tehnici de 

cercetare; 

- bune abilități de coordonare și delegare;  

- capacitate de analiză și sinteză; 

- discernământ și capacitatea de a rezolva problemele; 

- putere de decizie și asumarea responsabilității; 

- excelente abilități de comunicare și relaționare. 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca. 

 

 

 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Asistent cercetare  

1.2 Perioada  29  luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

42 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 

domeniul afacerilor externe. 

A3.1. Analizarea, adaptarea, diseminarea si operationalizarea 

politicilor si masurilor europene referitoare la combaterea 

dezinformarii si consolidarea rezilientei nationale prin 

adoptarea si implementarea masurilor propuse pâna acum la 

nivel european (Comisia Europeana, Parlamentul European, 

Serviciul de Actiune Externa) 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 



 

pentru 

identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de raspuns 

comunicational adaptate evolutiei fenomenului dezinformarii, 

din sfera de competenta a MAE 

A3.3. Elaborarea propunerii de politica publica si derularea 

procesului de consultare 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe 

teme si subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a 

fenomenului dezinformarii online 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problematicii 

dezinformarii, în sfera de competenta a MAE 

A4.3. Analiza perceptiei publice în domenii relevante pentru 

politica externa 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor 

MAE pe temele importante ale problematicii dezinformarii 

(detectare, analiza, contracarare) 

A6.1. Dezvoltarea a 4 curriculum-uri specifice pentru 

dezvoltarea unui program de instruire pentru dezvoltarea 

nivelului de pregatire profesionala al functionarilor MAE si alte 

institutii relevante pe temele importante ale problematicii 

dezinformarii (detectare, analiza, contracarare) 

A6.2. Derularea unui program online de instruire pentru 

functionarii din cadrul MAE, cu minimum 100 de participanti, 

având ca scop dezvoltarea unor abilitati privind detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii, ceea ce poate constitui 

baza pentru extinderea unei astfel de culturi la nivelul tuturor 

institutiilor cu competente în domeniu. 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa 

post) 

  
 

✓ Lucreaza, alaturi de coordonatorul rapoartelor de 

analiza, la formalizarea si documentarea tuturor datelor, 

analizelor, lectiilor invatate si bunelor practice din 

cadrul activitatilor proiectului 

✓ Elaboreaza, alaturi de coordonatorul rapoartelor de 

analiza, un document ce va cuprinde sintetizarea 

riguroasa a informatiilor colectate, a lectiilor invatate si 



 

bunelor practici. 

✓ Contribuie la realizarea unei serii de rapoarte de progres 

pentru conceperea, implementarea si functionarea 

intrumentului IT. 

✓ Va livra, alaturi de coordonatorul rapoartelor de analiza, 

in forma potrivita, datele colectate pentru propunerea de 

politica publica (inclusiv procesare date survey, generare 

de grafice etc.). 

✓ Va lucra, alaturi de coordonatorul rapoartelor de analiza, 

pentru formalizarea si documentarea tuturor datelor, 

analizelor, lectiilor invatate si bunelor practici in forma 

propunerii de plan de actiune. 

✓ Va lucra la formalizarea si documentarea tuturor datelor 

si analizelor colectate in demersul de studiere a cadrului 

national de reglementare a fenomenului dezinformarii 

online. 

✓ Va participa la realizarea documentarii ce va sta la baza 

analizei de risc realizate cu scopul de a intari capacitatea 

MAE in fata noilor amenintari de tip hibrid. 

✓ Va participa la realizarea rapoartelor de analiza rezultate 

in urma sondajelor de opinie si a celor 5 studii rezultate 

din cadrul proiectului. 

✓ Va lucra la dezvoltarea sectiunii de perceptie publica din 

propunerea de act normativ. 

✓ Contribuie la realizarea celor 4 curriculum-uri specifice 

din cadrul proiectului 

✓ Contribuie la realizarea programului de instruire din 

cadrul proiectului 

✓ Cunoaşte, aplică şi respect cerinţele referitoare la 

asigurarea calităţii. 

✓ Participa la activitatile de cercetare; 

✓ Participă la derularea evenimentelor proiectului; 

✓ Asigură diseminarea rezultatelor proiectului; 

✓ Participa la realizarea procedurilor, studiilor, 

metodologiilor si analizelor din cadrul proiectului. 

✓ Participa la realizarea documentelor ce contribuie la 

realizarea indicatorilor si obiectivelor proiectului; 

✓ Contribuie la realizarea rapoartelor de cercetare; 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA. 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

- Studii superioare într-un domeniu de specializare socio-

uman sau formare relevantă în metode de cercetare din 

domeniul socio-uman, finalizată cu eliberarea unui 



 

certificat de formare; 

- Studii doctorale (tânăr cercetător) încheiate/in 

desfasurare; 

- Experiență de lucru generală: minim 2 ani 

- Experiență de lucru specifică de cercetare în domeniul 

socio-uman: minim 1 an 

2.2 Cunoștințe şi abilități - Abilități operare PC (minim pachet Office): nivel 

avansat 

- Capacitate de lucru în echipă 

- Atenție pentru detalii 

- Cunoștințe și abilități de cercetare în domeniul socio-

uman sau administrație publică 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca. 

 

 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Expert constientizare publica 

1.2 Perioada  30 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

63 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

A 2.1 Informare si publicitate; 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 

domeniul afacerilor externe. 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 

pentru identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de 

raspuns comunicational adaptate evolutiei fenomenului 

dezinformarii, din sfera de competenta a MAE 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 



 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problematicii 

dezinformarii, în sfera de competenta a MAE 

A4.3. Analiza perceptiei publice în domenii relevante pentru 

politica externa 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor 

MAE pe temele importante ale problematicii dezinformarii 

(detectare, analiza, contracarare) 

A6.2. Derularea unui program online de instruire pentru 

functionarii din cadrul MAE, cu minimum 100 de participanti, 

având ca scop dezvoltarea unor abilitati privind detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii, ceea ce poate constitui 

baza pentru extinderea unei astfel de culturi la nivelul tuturor 

institutiilor cu competente în domeniu 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa post) 

 

✓ Participa la planificarea, pregatirea si supervizarea 

organizarii evenimentelor online si onsite. 

✓ Participa la realizarea si publicarea comunicatelor de 

presa.  

✓ Elaboreaza si monitorizeaza planul editorial pentru 

paginile web si de social media.  

✓ Mentine legatura cu participantii la evenimente. 

✓ Participa la activitati de monitorizarea media si pastrare 

relatii cu presa – TV, online. 

✓ Participa la realizarea si actualizarea periodica a planului 

de comunicare al proiectului. 

✓ Contribuie la realizarea documentui sintetizator al 

cerintelor de continut (indicatori, sectiuni, tipuri de 

rapoarte etc) pe care instrumentul IT trebuie sa le 

indeplineasca. Participa la urmarirea implementarii 

respectivelor optiuni si caracteristici. 

✓ Contribuie la realizarea documentarii ce va sta la baza 

analizei de risc realizate cu scopul de a intari capacitatea 

MAE in fata noilor amenintari de tip hibrid. 

✓ Contribuie la realizarea rapoartelor de analiza rezultate 

in urma sondajelor de opinie si a celor 5 studii rezultate. 

✓ Contribuie la implementarea și organizarea programului 

de instruire din cadrul proiectului 

✓ Supraveghează îndeplinirea de către companiile 

subcontractate a cerințelor tehnice/logistice pentru 

fiecare conferința/worksop onsite organizat în cadrul 

proiectului. 

✓ Participă la elaborarea materialelor de informare și 

publicitate ale proiectului (website, comunicat de presă, 

afiș, banner, roll-up, mapă, newsletter, pliant, etc) 



 

✓ Realizarea corectă și la timp a documentelor de care este 

responsabil sau la care participă; 

✓ Intocmirea corectă și la timp a documentelor necesare 

realizarii indicatorilor proiectului; 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA. 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

- Studii superioare în domeniul comunicării/relațiilor publice,  

- experiență de minim 5 ani în gestionarea activităților de 

comunicare/conștientizare publică și în organizarea 

evenimentelor locale, naționale, internaționale; 

- experiență de minim 4 ani în proiecte cu finanțare 

europeană/nerambursabilă. 

2.2 Cunoștințe şi abilități - Cunoaşterea excelentă a unei limbi de circulatie internationala; 

-  Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale inclusiv; 

-  Cunoștințe operare PC – Microsoft Windows și pachet 

Microsoft Office 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca. 

 

 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Expert planificare strategica in mediul international  

1.2 Perioada  26 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

42 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 

domeniul afacerilor externe. 

A3.1. Analizarea, adaptarea, diseminarea si operationalizarea 

politicilor si masurilor europene referitoare la combaterea 

dezinformarii si consolidarea rezilientei nationale prin 

adoptarea si implementarea masurilor propuse pâna acum la 



 

nivel european (Comisia Europeana, Parlamentul European, 

Serviciul de Actiune Externa) 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 

pentru 

identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de raspuns 

comunicational adaptate evolutiei fenomenului dezinformarii, 

din sfera de competenta a MAE 

A3.3. Elaborarea propunerii de politica publica si derularea 

procesului de consultare 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe 

teme si subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a 

fenomenului dezinformarii online 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problematicii 

dezinformarii, în sfera de competenta a MAE 

A4.3. Analiza perceptiei publice în domenii relevante pentru 

politica externa 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor 

MAE pe temele importante ale problematicii dezinformarii 

(detectare, analiza, contracarare) 

A6.1. Dezvoltarea a 4 curriculum-uri specifice pentru 

dezvoltarea unui program de instruire pentru dezvoltarea 

nivelului de pregatire profesionala al functionarilor MAE si alte 

institutii relevante pe temele importante ale problematicii 

dezinformarii (detectare, analiza, contracarare) 

A6.2. Derularea unui program online de instruire pentru 

functionarii din cadrul MAE, cu minimum 100 de participanti, 

având ca scop dezvoltarea unor abilitati privind detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii, ceea ce poate constitui 

baza pentru extinderea unei astfel de culturi la nivelul tuturor 

institutiilor cu competente în domeniu. 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa post) 

 

✓ Participa la realizarea unui raport de analiza a capacitatii 

institutionale a MAE in corelatie cu legislatia europeana 

in domeniul sigurantei online. 

✓ Participa la realizarea unui raport de analiza a capacitatii 



 

administrative de a contracara propaganda si 

dezinformarea. 

✓ Participa la realizarea unui document sintetizator al 

cerintelor de continut (indicatori, sectiuni, tipuri de 

rapoarte etc) pe care instrumentul IT trebuie sa le 

indeplineasca si participa la urmarirea implementarii 

respectivelor optiuni si caracteristici. 

✓ Contribuie la realizarea planului de actiune la nivelul 

MAE pentru implementarea politicii publice de 

combatere a dezinformării pe teme şi subiecte strategice 

si la integrarea feedback-ului de la consultarile publice 

in planul de actiune. 

✓ Contribuie la realizarea sectiunii de diagnoza a 

capacitatii MAE de a contracara amenintarile hibride a 

raportului de analiza a cadrului national de reglementare 

a fenomenului dezinformarii online. 

✓ Contribuie la realizarea analizei de risc si la 

argumentarea necesitatii actualizarii legislatiei pentru 

gestionarea fenomenului amenintarilor hibride. 

✓ Contribuie la realizarea grilelor de focus-grup si a 

rapoartelor de analiza rezultate in urma interpretarii 

datelor. 

✓ Contribuie la realizarea propunerii de act normativ –

participa la dezvoltarea sectiunilor si prevederilor legate 

de capacitatea administrativa. 

✓ Contribuie la realizarea rapoartelor de analiza rezultate 

in urma sondajelor de opinie si a celor 5 studii rezultate. 

✓ Contribuie la implementarea și organizarea programului 

de instruire din cadrul proiectului. 

✓ Fundamentează soluţiile printr-o documentare 

aprofundată; 

✓ Participa la activitatea ştiinţifică; 

✓ Cunoaşte, aplică şi respectă cerinţele referitoare la 

asigurarea calităţii; 

✓ Participă la derularea evenimentelor proiectului; 

✓ Asigură diseminarea rezultatelor proiectului; 

✓ Participa la realizarea procedurilor, studiilor, 

metodologiilor si analizelor din cadrul proiectului. 

✓ Documente privind realizarea indicatorilor si 

obiectivelor proiectului; 

✓ Contribuie la realizarea rapoartelor de cercetare. 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență ✓ Studii superioare de licență/master cu diplomă în 



 

necesare domeniul juridic sau  relațiilor internaționale; 

✓ studii doctorale (finalizate sau în desfășurare) în 

domeniul socio-uman; 

✓ minim 4 ani de experiență în muncă; 

✓ experienţă profesională de minim 2 ani în 

coordonare/managementul/participarea la dezvoltarea de 

proiecte de cercetare; 

✓ Experiență în analiza (cantitativă și calitativă) și 

interpretarea datelor din domeniul studiilor de securitate 

națională; 

2.2 Cunoștințe şi abilități - Cunoaşterea excelentă a unei limbi de circulatie 

international 

- foarte buna capacitate organizatorica; 

- persoana dinamica, cu abilitati dezvoltate de comunicare 

si relationare; 

-  capacitate de administrare a resurselor umane si 

materiale; 

- capacitatea de a participa la procesul de implementare a 

proiectului; 

- Cunoștințe operare PC – Microsoft Windows și pachet 

Microsoft Office 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca. 

 

 

 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Expert afaceri europene 

1.2 Perioada  21 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

42 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 



 

proiectului 

 
 

domeniul afacerilor externe. 

A3.1. Analizarea, adaptarea, diseminarea si operationalizarea 

politicilor si masurilor europene referitoare la combaterea 

dezinformarii si consolidarea rezilientei nationale prin 

adoptarea si implementarea masurilor propuse pâna acum la 

nivel european (Comisia Europeana, Parlamentul European, 

Serviciul de Actiune Externa) 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 

pentru 

identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de raspuns 

comunicational adaptate evolutiei fenomenului dezinformarii, 

din sfera de competenta a MAE 

A3.3. Elaborarea propunerii de politica publica si derularea 

procesului de consultare 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe 

teme si subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a 

fenomenului dezinformarii online 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problematicii 

dezinformarii, în sfera de competenta a MAE 

A4.3. Analiza perceptiei publice în domenii relevante pentru 

politica externa 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor 

MAE pe temele importante ale problematicii dezinformarii 

(detectare, analiza, contracarare) 

A6.1. Dezvoltarea a 4 curriculum-uri specifice pentru 

dezvoltarea unui program de instruire pentru dezvoltarea 

nivelului de pregatire profesionala al functionarilor MAE si alte 

institutii relevante pe temele importante ale problematicii 

dezinformarii (detectare, analiza, contracarare) 

A6.2. Derularea unui program online de instruire pentru 

functionarii din cadrul MAE, cu minimum 100 de participanti, 

având ca scop dezvoltarea unor abilitati privind detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii, ceea ce poate constitui 

baza pentru extinderea unei astfel de culturi la nivelul tuturor 



 

institutiilor cu competente în domeniu. 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa post) 

 

✓ Participă la elaborarea metodologiei de analiză din 

cadrul proiectului. 

✓ Participă la realizarea metodologia de cercetare ce sta la 

baza instrumentului IT. 

✓ Este responsabil de operaţionalizarea în instrument a 

tuturor componentelor referitoare la impactul 

dezinformării asupra europenizării şi coeziunii europene 

(structură, texte, naraţiuni principale). 

✓ Participa la realizarea sectiunii privind capacitatea 

institutionala a MAE din cadrul propunerii de politica 

publica. 

✓ Participă la realizarea sectiunii de cercetare si 

fundamentare stiintifica a propunerii de plan de actiune. 

✓ Participă la realizarea metodologiei de analiza a cadrului 

legislativ national si european si contribuie la realizarea 

raportului de analiza pe aceasta tema. 

✓ Participă la realizarea metodologiei si structuri analizei 

de risc, urmărește respectarea acesteia, contribuind de 

asemenea la realizarea sectiunilor legate de 

fundamentare 

✓ Participă la realizarea chestionarelor si a grilelor de 

focus grup, va contribui la interpretarea datelor si la 

realizarea rapoartelor de analiza. 

✓ Contribuie la realizarea sectiunii de descriere a stadiului 

actual al problemei si a asteptarilor enuntate de 

specialistii din domeniul afacerilor externe din cadrul 

actului normativ realizat in proiect. 

✓ Contribuie la realizarea rapoartelor de analiza rezultate 

in urma sondajelor de opinie si a celor 5 studii rezultate. 

✓ Contribuie la implementarea și organizarea programului 

de instruire din cadrul proiectului. 

✓ Fundamentează soluţiile printr-o documentare 

aprofundată; 

✓ Redactează partile ce îi revin din rapoartele tehnico-

financiare şi coordonează redactarea acestora; 

✓ Participa la activitatea ştiinţifică; 

✓ Cunoaşte, aplică şi respectă cerinţele referitoare la 

asigurarea calităţii; 

✓ Participă la derularea evenimentelor proiectului; 

✓ Asigură diseminarea rezultatelor proiectului; 

✓ Participa la realizarea procedurilor, studiilor, 

metodologiilor si analizelor din cadrul proiectului 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA 



 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

✓ Studii superioare de licență/master cu diplomă în 

domeniul relațiilor internaționale 

✓ Experiență de minim 3 ani în analiza (cantitativă și 

calitativă) și interpretarea datelor din domeniul studiilor 

de securitate națională si afaceri eropene; 

✓ Experiență de minim 3 ani în implementarea de proiecte 

cu finanțare europeană/nerambursabilă. 

2.2 Cunoștințe şi abilități - Cunoaşterea excelentă a unei limbi de circulatie 

international 

- Cunoștințe operare PC – Microsoft Windows și pachet 

Microsoft Office 

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale 

inclusive 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca. 

 

 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Expert politici publice - sfera dezinformării 

1.2 Perioada  25 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

63 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 

domeniul afacerilor externe. 

A3.1. Analizarea, adaptarea, diseminarea si operationalizarea 

politicilor si masurilor europene referitoare la combaterea 

dezinformarii si consolidarea rezilientei nationale prin 

adoptarea si implementarea masurilor propuse pâna acum la 

nivel european (Comisia Europeana, Parlamentul European, 

Serviciul de Actiune Externa) 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 



 

pentru identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de 

raspuns comunicational adaptate evolutiei fenomenului 

dezinformarii, din sfera de competenta a MAE 

A3.3. Elaborarea propunerii de politica publica si derularea 

procesului de consultare 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe 

teme si subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a 

fenomenului dezinformarii online 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problematicii 

dezinformarii, în sfera de competenta a MAE 

A4.3. Analiza perceptiei publice în domenii relevante pentru 

politica externa 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa 

post) 

 
 

✓ Participa la realizarea unui raport de analiza a capacitatii 

institutionale a MAE in corelatie cu legislatia europeana 

in domeniul sigurantei online. 

✓ Participa la realizarea unui raport de analiza a capacitatii 

administrative a MAE de a contracara propaganda si 

dezinformarea. 

✓ Participa la realizarea metodologiei de dezvoltare si 

implementare a instrumentului IT pentru detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii la nivelul MAE. 

✓ Participă la operaţionalizarea tuturor componentelor 

referitoare la impactul dezinformării asupra 

europenizării şi coeziunii europene (structură, texte, 

naraţiuni principale) în vederea realizarii politicii 

publice. 

✓ Contribuie la realizarea planului de actiune la nivelul 

MAE pentru implementarea politicii publice de 

combatere a dezinformării pe teme şi subiecte strategice, 

cu accent pe impactul pe care il are la nivelul MAE si la 

nivelul domeniului afacerilor externe, in general. 

✓ Contribuie la realizarea sectiunii de diagnoza a 

capacitatii MAE de a contracara amenintarile hibride a 

raportului de analiza a cadrului national de reglementare 

a fenomenului dezinformarii online. 



 

✓ Contribuie la realizarea analizei de risc si la 

argumentarea necesitatii actualizarii legislatiei pentru 

gestionarea fenomenului amenintarilor hibride. 

✓ Contribuie la realizarea grilelor de focus-grup si a 

rapoartelor de analiza rezultate in urma interpretarii 

datelor. 

✓ Contribuie la realizarea propunerii de act normativ –

participa la dezvoltarea sectiunilor si prevederilor legate 

de capacitatea administrativa. 

✓ Fundamentează soluţiile printr-o documentare 

aprofundată; 

✓ Redactează partile ce îi revin din rapoartele tehnico-

financiare şi coordonează redactarea acestora; 

✓ Participa la activitatea ştiinţifică; 

✓ Cunoaşte, aplică şi respectă cerinţele referitoare la 

asigurarea calităţii; 

✓ Participă la derularea evenimentelor proiectului; 

✓ Asigură diseminarea rezultatelor proiectului; 

✓ Participa la realizarea procedurilor, studiilor, 

metodologiilor si analizelor din cadrul proiectului 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

- Studii superioare sau formare relevantă (demonstrabilă 

printr-un certificat de formare) în domeniul filologic – 

limba engleză; 

- Experienţă profesională de minim 5 ani; 

- Activitate publicistică relevantă în domeniul ştiinţelor 

sociale în limba engleză; 

- Limba engleză la nivel avansat; 

Cunostinte: Windows toate versiunile, MS Office (Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook), software cercetare stiinţifică, 

administrare conturi social media (Facebook, Twitter, 

Linkedins.a), administrarea continutului paginilor web. 

Cunostințe minime de editate grafică (Adobe Photoshop, Corel, 

Illustrator); 

2.2 Cunoștințe şi abilități - Capacitatea de a participa la procesul de implementare a 

proiectului; 

- Capacitatea de a organiza activitatea de documentare; 

- Capacitatea de a realize documente cadru pentru buna 

desfasurare a activitatii de cercetare in cadrul 

proiectului; 

- Capacitatea de a crea planul de cercetare în conformitate 

cu cerintele proiectului; 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 



 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca. 

 

 

 

 

II. Proces de selectie a resursei umane: extern (pentru toate pozitiile mentionate mai jos) 

 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Expert inovare organizationala  

1.2 Perioada  26 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

63 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 

domeniul afacerilor externe. 

A3.1. Analizarea, adaptarea, diseminarea si operationalizarea 

politicilor si masurilor europene referitoare la combaterea 

dezinformarii si consolidarea rezilientei nationale prin 

adoptarea si implementarea masurilor propuse pâna acum la 

nivel european (Comisia Europeana, Parlamentul European, 

Serviciul de Actiune Externa) 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 

pentru identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de 

raspuns comunicational adaptate evolutiei fenomenului 

dezinformarii, din sfera de competenta a MAE 

A3.3. Elaborarea propunerii de politica publica si derularea 

procesului de consultare 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe 

teme si subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 



 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a 

fenomenului dezinformarii online 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problematicii 

dezinformarii, în sfera de competenta a MAE 

A4.3. Analiza perceptiei publice în domenii relevante pentru 

politica externa 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor 

MAE pe temele importante ale problematicii dezinformarii 

(detectare, analiza, contracarare) 

A6.1. Dezvoltarea a 4 curriculum-uri specifice pentru 

dezvoltarea unui program de instruire pentru dezvoltarea 

nivelului de pregatire profesionala al functionarilor MAE si alte 

institutii relevante pe temele importante ale problematicii 

dezinformarii (detectare, analiza, contracarare) 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa post) 

 

✓ Participa la realizarea unui raport de analiza a capacitatii 

institutionale a MAE in corelatie cu legislatia europeana 

in domeniul sigurantei online. 

✓ Participa la realizarea unui raport de analiza a capacitatii 

administrative a MAE de a contracara propaganda si 

dezinformarea. 

✓ Participa la realizarea metodologiei de dezvoltare si 

implementare a instrumentului IT pentru detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii la nivelul MAE. 

✓ Participă la operaţionalizarea tuturor componentelor 

referitoare la impactul dezinformării asupra 

europenizării şi coeziunii europene (structură, texte, 

naraţiuni principale) în vederea realizarii politicii 

publice. 

✓ Contribuie la realizarea planului de actiune la nivelul 

MAE pentru implementarea politicii publice de 

combatere a dezinformării pe teme şi subiecte strategice, 

cu accent pe impactul pe care il are la nivelul MAE si la 

nivelul domeniului afacerilor externe, in general. 

✓ Contribuie la realizarea sectiunii de diagnoza a 

capacitatii MAE de a contracara amenintarile hibride a 

raportului de analiza a cadrului national de reglementare 

a fenomenului dezinformarii online. 

✓ Contribuie la realizarea analizei de risc si la 

argumentarea necesitatii actualizarii legislatiei pentru 



 

gestionarea fenomenului amenintarilor hibride. 

✓ Contribuie la realizarea grilelor de focus-grup organizate 

în vederea analizei percepţiei publice în domenii 

relevante pentru politica externă si la realizarea 

rapoartelor de analiza rezultate in urma interpretarii 

datelor. 

✓ Contribuie la realizarea propunerii de act normativ –

participa la dezvoltarea sectiunilor si prevederilor legate 

de capacitatea administrativa. 

✓ Contribuie la realizarea celor 4 curriculum-uri specifice 

pentru dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregătire profesională al 

funcţionarilor MAE şi alte instituţii relevante pe temele 

importante ale problematicii dezinformarii (detectare, 

analiză, contracarare),  

✓ Realizarea corectă și la timp a documentelor de care este 

responsabil sau la care participă; 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA. 

✓ Fundamentează soluţiile printr-o documentare 

aprofundată; 

✓ Răspunde de calitatea ştiinţifică a lucrărilor la care 

participă; 

✓ Asigură evoluţia domeniului; 

✓ Aprofundează aspectele teoretice fundamentale ale 

domeniului; 

✓ Identifică teme noi de cercetare şi potenţialii lor 

beneficiari, stabilind legături preliminare cu aceştia; 

✓ Desfăşoară o activitate ştiinţifică susţinută, participând 

cu comunicări în domeniu, la sesiuni, simpozioane sau 

la congrese ştiinţifice; 

✓ Redactează partile ce îi revin din rapoartele tehnico-

financiare şi coordonează redactarea acestora; 

✓ Cunoaşte, aplică şi respectă cerinţele referitoare la 

asigurarea calităţii. 

✓ Participă la derularea evenimentelor proiectului; 

✓ Asigură diseminarea rezultatelor proiectului; 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

- studii superioare sau formare relevantă demonstrabilă 

printr-un certificat de formare (reprezinta un avantaj 

existenta unui doctorat in domeniu); 

- experienţă profesională de minim 3 ani; 

- minim  ani 3 de experiență specifica în proiecte/activități 

de cercetare. 

2.2 Cunoștințe şi abilități - Capacitatea de a participa la procesul de implementare a 



 

proiectului; 

- Capacitatea de a organiza activitatea de documentare; 

- Capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna 

desfasurare a activitatii de cercetare in cadrul 

proiectului; 

- Capacitatea de a crea planul de cercetare în conformitate 

cu cerintele proiectului; 

- engleza nivel avansat; 

- cunostinte: Windows toate versiunile, MS Office (Word, 

Excel, Powerpoint, Outlook), administrare conturi social 

media (Facebook, Twitter, Linkedin s.a), administrarea 

continutului paginilor web. Cunostințe minime de 

editate grafică (Adobe Photoshop, Corel, Illustrator); 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca 

✓ Cazierul judiciar si adeverinta medicala (apt de munca) 

 

 

 

 

 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Expert new media   

1.2 Perioada  23 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

63 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 

domeniul afacerilor externe. 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe 

teme si subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 



 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a fenomenului 

dezinformarii online 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problematicii 

dezinformarii, în sfera de competenta a MAE 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor 

MAE pe temele importante ale problematicii dezinformarii 

(detectare, analiza, contracarare) 

A6.1. Dezvoltarea a 4 curriculum-uri specifice pentru 

dezvoltarea unui program de instruire pentru dezvoltarea 

nivelului de pregatire profesionala al functionarilor MAE si alte 

institutii relevante pe temele importante ale problematicii 

dezinformarii (detectare, analiza, contracarare) 

A6.2. Derularea unui program online de instruire pentru 

functionarii din cadrul MAE, cu minimum 100 de participanti, 

având ca scop dezvoltarea unor abilitati privind detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii, ceea ce poate constitui 

baza pentru extinderea unei astfel de culturi la nivelul tuturor 

institutiilor cu competente în domeniu. 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa post) 

 

✓ Participa la realizarea metodologiei de dezvoltare si 

implementare a instrumentului IT pentru detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii la nivelul MAE. 

✓ Participă la realizarea metodologiei de dezvoltare si 

monitorizare a propunerii de politica. 

✓ Contribuie la realizarea planului de actiune la nivelul 

MAE pentru implementarea politicii publice de 

combatere a dezinformării pe teme şi subiecte strategice 

prin integrarea feedback-ului de la consultarile publice in 

planul de actiune. 

✓ Contribuie la formalizarea si documentarea tuturor 

datelor si analizelor colectate in demersul de studiere a 

cadrului national de reglementare a fenomenului 

dezinformarii online 

✓ Contribuie la activitatea de documentare ce va sta la baza 

analizei de risc realizate cu scopul de a intari capacitatea 

MAE in fata noilor amenintari de tip hybrid 

✓ Contribuie la dezvoltarea sectiunii de perceptie publica 

din propunerea de act normativ. 



 

✓ Contribuie la realizarea celor 4 curriculum-uri specifice 

pentru dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregătire profesională al 

funcţionarilor MAE şi alte instituţii relevante pe temele 

importante ale problematicii dezinformarii (detectare, 

analiză, contracarare). 

✓ Contribuie la implementarea și organizarea programului 

de instruire din cadrul proiectului. 

✓ Realizarea corectă și la timp a documentelor de care este 

responsabil sau la care participă; 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA. 

✓ Fundamentează soluţiile printr-o documentare 

aprofundată; 

✓ Răspunde de calitatea ştiinţifică a lucrărilor la care 

participă; 

✓ Asigură evoluţia domeniului; 

✓ Aprofundează aspectele teoretice fundamentale ale 

domeniului; 

✓ Identifică teme noi de cercetare şi potenţialii lor 

beneficiari, stabilind legături preliminare cu aceştia; 

✓ Desfăşoară o activitate ştiinţifică susţinută, participând 

cu comunicări în domeniu, la sesiuni, simpozioane sau la 

congrese ştiinţifice; 

✓ Cunoaşte, aplică şi respectă cerinţele referitoare la 

asigurarea calităţii. 

✓ Participă la derularea evenimentelor proiectului; 

✓ Asigură diseminarea rezultatelor proiectului; 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

- studii superioare sau formare relevantă (demonstrabilă 

printr-un certificat de formare)- reprezinta un avantaj 

existenta unui doctorat; 

- experienţă profesională de minim 5 ani; 

- minim 3 anide experiență specifica în proiecte/activități 

de cercetare calitativă; 

- engleza nivel avansat; 

- cunostinte: Windows toate versiunile, MS Office (Word, 

Excel, Powerpoint, Outlook), administrare conturi social 

media (Facebook, Twitter, Linkedin s.a), administrarea 

continutului paginilor web. Cunostințe minime de editate 

grafică (Adobe Photoshop, Corel, Illustrator); 

- Experiența în gestionarea rețelelor social media  

Experiență în domeniul comunicării online 



 

2.2 Cunoștințe şi abilități - Capacitatea de a participa la procesul de implementare a 

proiectului; 

- Capacitatea de a organiza activitatea de cercetare; 

- Capacitatea de a organiza activitatea de documentare; 

- Capacitatea de a realize documente cadru pentru buna 

desfasurare a activitatii de cercetare in cadrul proiectului; 

- Capacitatea de a crea planul de cercetare în conformitate 

cu cerintele proiectului; 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca 

✓ Cazierul judiciar si adeverinta medicala (apt de munca) 

 

 

 Informatii generale  

1 Activitatea   

1.1 Denumirea funcției Expert combatere fake news  

1.2 Perioada  23 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

63 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 

domeniul afacerilor externe. 

A3.1. Analizarea, adaptarea, diseminarea si operationalizarea 

politicilor si masurilor europene referitoare la combaterea 

dezinformarii si consolidarea rezilientei nationale prin adoptarea 

si implementarea masurilor propuse pâna acum la nivel 

european (Comisia Europeana, Parlamentul European, Serviciul 

de Actiune Externa) 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 

pentru identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de 

raspuns comunicational adaptate evolutiei fenomenului 

dezinformarii, din sfera de competenta a MAE 

A3.3. Elaborarea propunerii de politica publica si derularea 

procesului de consultare 



 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe 

teme si subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a fenomenului 

dezinformarii online 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor 

MAE pe temele importante ale problematicii dezinformarii 

(detectare, analiza, contracarare) 

A6.1. Dezvoltarea a 4 curriculum-uri specifice pentru 

dezvoltarea unui program de instruire pentru dezvoltarea 

nivelului de pregatire profesionala al functionarilor MAE si alte 

institutii relevante pe temele importante ale problematicii 

dezinformarii (detectare, analiza, contracarare) 

A6.2. Derularea unui program online de instruire pentru 

functionarii din cadrul MAE, cu minimum 100 de participanti, 

având ca scop dezvoltarea unor abilitati privind detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii, ceea ce poate constitui 

baza pentru extinderea unei astfel de culturi la nivelul tuturor 

institutiilor cu competente în domeniu. 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa post) 

 

✓ Participa la realizarea unui raport de analiza a capacitatii 

institutionale a MAE in corelatie cu legislatia europeana 

in domeniul sigurantei online. 

✓ Participa la realizarea unui raport de analiza a capacitatii 

administrative a MAE de a contracara propaganda si 

dezinformarea. 

✓ Participa la realizarea documentului sintetizator al 

cerintelor de continut (indicatori, sectiuni, tipuri de 

rapoarte etc) pe care instrumentul IT trebuie sa le 

indeplineasca si va urmari implementarea respectivelor 

optiuni. 

✓ Participă la realizarea metodologiei de dezvoltare si 

monitorizare a propunerii de politica publica. 

✓ Contribuie la realizarea planului de actiune la nivelul 

MAE pentru implementarea politicii publice de 

combatere a dezinformării pe teme şi subiecte strategice 

prin integrarea feedback-ului de la consultarile publice in 

planul de actiune. 



 

✓ Participa la procesul de analiza a capacitatii MAE si a 

cadrului legislativ din perspectiva identificarii si 

combaterii propagandei si dezinformarii prin realizarea 

de rapoarte privind riscurile identificate si a masurilor de 

contracarare aplicate in diferite sisteme de reglementare. 

✓ Contribuie la dezvoltarea sectiunii de descriere a 

stadiului actual al problemei și a asteptarilor enuntate de 

specialist in domeniul afacerilor externe - din propunerea 

de act normativ. 

✓ Contribuie la realizarea celor 4 curriculum-uri specifice 

pentru dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregătire profesională al 

funcţionarilor MAE şi alte instituţii relevante pe temele 

importante ale problematicii dezinformarii (detectare, 

analiză, contracarare). 

✓ Contribuie la implementarea și organizarea programului 

de instruire din cadrul proiectului. 

✓ Realizarea corectă și la timp a documentelor de care este 

responsabil sau la care participă; 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA. 

✓ Fundamentează soluţiile printr-o documentare 

aprofundată; 

✓ Răspunde de calitatea ştiinţifică a lucrărilor la care 

participă; 

✓ Asigură evoluţia domeniului; 

✓ Aprofundează aspectele teoretice fundamentale ale 

domeniului; 

✓ Identifică teme noi de cercetare şi potenţialii lor 

beneficiari, stabilind legături preliminare cu aceştia; 

✓ Desfăşoară o activitate ştiinţifică susţinută, participând 

cu comunicări în domeniu, la sesiuni, simpozioane sau la 

congrese ştiinţifice; 

✓ Cunoaşte, aplică şi respectă cerinţele referitoare la 

asigurarea calităţii. 

✓ Participă la derularea evenimentelor proiectului; 

✓ Asigură diseminarea rezultatelor proiectului; 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

- studii superioare sau formare relevantă (demonstrabilă 

printr-un certificat de formare) în drept/stiinte socio-

umane; 

- experienţă profesională de minim 5 ani; 

- studii doctorale; 

- minim 2 ani de experiență specifica în proiecte/activități 

de cercetare calitativă; 



 

- engleza nivel avansat; 

cunostinte: Windows toate versiunile, MS Office (Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook), administrare conturi social media 

(Facebook, Twitter, Linkedin s.a), administrarea continutului 

paginilor web. Cunostințe minime de editate grafică (Adobe 

Photoshop, Corel, Illustrator); 

2.2 Cunoștințe şi abilități - Capacitatea de a participa la procesul de implementare a 

proiectului; 

- Capacitatea de a organiza activitatea de cercetare; 

- Capacitatea de a organiza activitatea de documentare; 

- Capacitatea de a realize documente cadru pentru buna 

desfasurare a activitatii de cercetare in cadrul proiectului; 

- Capacitatea de a crea planul de cercetare în conformitate 

cu cerintele proiectului; 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca 

✓ Cazierul judiciar si adeverinta medicala (apt de munca) 

 

 

 Informatii generale 

1 Activitatea  

1.1 Denumirea funcției Expert platforme online  

1.2 Perioada  29 luni 

1.3 Nr ore/tarif pe ora 

(brut) 

84 ore  

1.4 Activități și sub 

activități din cadrul 

proiectului 

 
 

Activitate: A3. Elaborarea propunerii de politica publica pentru 

un plan cadru al masurilor de raspuns la dezinformarea online în 

domeniul afacerilor externe. 

A3.1. Analizarea, adaptarea, diseminarea si operationalizarea 

politicilor si masurilor europene referitoare la combaterea 

dezinformarii si consolidarea rezilientei nationale prin 

adoptarea si implementarea masurilor propuse pâna acum la 

nivel european (Comisia Europeana, Parlamentul European, 

Serviciul de Actiune Externa) 



 

A3.2. Operationalizarea, în structurile MAE, a unui mecanism 

pentru identificarea, analizarea si conturarea unor mijloace de 

raspuns comunicational adaptate evolutiei fenomenului 

dezinformarii, din sfera de competenta a MAE 

A3.3. Elaborarea propunerii de politica publica si derularea 

procesului de consultare 

A3.4. Dezvoltarea unui plan de actiune la nivelul MAE pentru 

implementarea politicii publice de combatere a dezinformarii pe 

teme si subiecte strategice 

Activitate: A4. Diagnoza capacitatii institutionale a MAE si a 

cadrului legislativ român referitoare la dezinformare, în sfera de 

competenta a Ministerului Afacerilor Externe 

A4.1. Studierea cadrului national de reglementare a 

fenomenului dezinformarii online 

A4.2. Realizarea unei analize de risc privind oportunitatea 

actualizarii cadrului de reglementare a problematicii 

dezinformarii, în sfera de competenta a MAE 

A4.3. Analiza perceptiei publice în domenii relevante pentru 

politica externa 

Activitate: A5. Pregatirea propunerii de act normativ pentru 

reglementarea masurilor de raspuns coordonat la actiunile de 

dezinformare cu privire la domeniul afacerilor externe 

A5.1. Elaborarea propunerii de act normativ 

Activitate: A6. Dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala al functionarilor 

MAE pe 

temele importante ale problematicii dezinformarii (detectare, 

analiza, contracarare) 

A6.1. Dezvoltarea a 4 curriculum-uri specifice pentru 

dezvoltarea unui program de instruire pentru dezvoltarea 

nivelului de pregatire profesionala al functionarilor MAE si alte 

institutii relevante pe temele importante ale problematicii 

dezinformarii (detectare, analiza, contracarare) 

A6.2. Derularea unui program online de instruire pentru 

functionarii din cadrul MAE, cu minimum 100 de participanti, 

având ca scop dezvoltarea unor abilitati privind detectarea, 

analizarea si combaterea dezinformarii, ceea ce poate constitui 

baza pentru extinderea unei astfel de culturi la nivelul tuturor 

institutiilor cu competente în domeniu. 

1.5 Responsabilitățile 

expertului (fisa post) 

 

✓ Participa la realizarea unui raport de analiza a capacitatii 

administrative a MAE de a contracara propaganda si 

dezinformarea. 

✓ Participa la realizarea documentului sintetizator al 

cerintelor de continut (indicatori, sectiuni, tipuri de 

rapoarte etc) pe care instrumentul IT trebuie sa le 



 

indeplineasca si va urmari implementarea respectivelor 

optiuni. 

✓ Participă la realizarea metodologiei de dezvoltare si 

monitorizare a propunerii de politica publica. 

✓ Contribuie la realizarea planului de actiune la nivelul 

MAE pentru implementarea politicii publice de 

combatere a dezinformării pe teme şi subiecte strategice 

prin integrarea feedback-ului de la consultarile publice 

in planul de actiune. 

✓ Contribuie la realizarea de rapoarte privind riscurile 

identificate si a masurilor de contracarare aplicate in 

diferite sisteme de reglementare – în vederea realizării 

raport de analiza a cadrului national de reglementare a 

fenomenului dezinformarii online. 

✓ Contribuie la realizarea sectiunii privind analiza de risc 

a mediului online in ceea ce priveste dezinformarea si 

fake news – din cadrul analizei de risc realizate in 

proiect. 

✓ Contribuie la facilitarea şi realizarea focus grupurilor, la 

prelucrarea datelor si la elaborarea raportelor de analiza, 

inclusive la realizarea rapoartelor de monitorizare a 

cercetarilor. 

✓ Contribuie la dezvoltarea sectiunilor si prevederilor 

legate de capacitatea, constrangerile si cerintele 

tehnologice- din propunerea de act normativ. 

✓ Contribuie la realizarea celor 4 curriculum-uri specifice 

pentru dezvoltarea unui program de instruire pentru 

dezvoltarea nivelului de pregătire profesională al 

funcţionarilor MAE şi alte instituţii relevante pe temele 

importante ale problematicii dezinformarii (detectare, 

analiză, contracarare). 

✓ Contribuie la implementarea și organizarea programului 

de instruire din cadrul proiectului. 

✓ Realizarea corectă și la timp a documentelor și a 

livrabilelor de care este responsabil sau la care participă; 

✓ Raportarea activității desfășurate lunar, conform 

instrucțiunilor AMPOCA. 

✓ Fundamentează soluţiile printr-o documentare 

aprofundată; 

✓ Cunoaşte, aplică şi respectă cerinţele referitoare la 

asigurarea calităţii. 

✓ Participă la derularea evenimentelor proiectului; 

✓ Asigură diseminarea rezultatelor proiectului; 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență - absolvent de studii superioare intr-un domeniu relevant 



 

necesare (reprezinta un avantaj existenta unui doctorat in 

domeniu); 

- cel putin 4 ani intr-o institutie care are ca obiect de 

activitate cercetare – dezvoltare;  

- experiența în conducerea de proiecte complexe cu 

dezvoltare de solutii software originale (experiență în 

coordonarea de echipe de lucru pentru dezvoltare de 

soluții tehnice/software); 

- experiență în proiecte cu finanțare din programe 

europene/finanțare publică. 

2.2 Cunoștințe şi abilități - cunostinte limba engleza de nivel avansat/ alta limba de 

circulatie internationala; 

- putere de sinteza; 

- abilitati de comunicare (experienta in relaționare cu 

parteneri/clienți publici este un avantaj); 

- capacitatea de concentrare pe obtinerea de solutii tehnice 

sub presiune; 

- capacitatea de a asigura managementul tehnic; 

- capacitatea de a analiza informatiile primite si de 

validare continutul tehnic al acestora; 

- capacitatea de a asigura informarea echipei de proiect; 

- capacitatea de a rezolva problemele curente de 

dezvoltare software; 

- capacitatea de a putea asigura managementul calitatii. 

3 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

4 Dosarul de concurs  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente:  

✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

autorității sau instituției publice organizatoare;  

✓ Copia actului de identitate sau orice alt document care 

atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

✓ Curriculum vitae în format european 

(www.cveuropean.ro/cv-online.html). 

✓ Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice;  

✓ Documente care sa ateste vechimea si experienta in 

munca 

✓ Cazierul judiciar si adeverinta medicala (apt de munca) 

 

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: simona.luchian@comunicare.ro  

Pentru selecția experților menționați se va avea în vedere următorul calendar de selecție:  

12 ianuarie – 14 ianuarie 2021 - depunere dosare online 

15 ianuarie 2021-  evaluare dosare, selecție experți și afișare rezultate  

18 ianuarie 2021– depunere contestații  

19 ianuarie 2021-  afișare rezultate finale 

 

mailto:simona.luchian@comunicare.ro

