
 
 

 
 
CENTRUL PENTRU PROMOVAREA PARTICIPARII ȘI DEMOCRAȚIEI (CPD) 
 

     

 
 
Anexa 1 - Termeni de referinta (ToR) experti  
 
Denumire pozitie: Expert pentru output-uri intelectuale (Teacher/Researcher, conform aplicației 
proiectului) 
Numar pozitii: 1 
Perioada estimata pentru derualrea activitatii: 15.06.2021-31.03.2022  
Nr. ore/lună: 40 ore 
 
Descriere activitate-atributii-responsabilitati: 
Crearea si validarea rezultatelor intelectuale obtinute: 
-  Îmbunătățirea capitalului uman și a bazei de cunoștințe in tehnologia informației și in managementul 
Big Data; 
-  Contributii la proiectarea unui curs despre teoria, aplicații practice, implicații etice și legale ale 
soluțiilor de Big Data; 
-  Organizarea sedintelor de validare interna pentru grupurile tinta implicate in proiect (cursanti); 
-  Integrarea/agregarea feedback-ului acestor sedinte de validare;  
-  Organizarea unui eveniment impreuna cu ANIMV cu grupurile tinta cursanti; 
-  Identificarea si atingerea grupurilor tinta cursanti; 
-  explorează oportunitatea de a disemina rezultatele proiectului către grupurile țintă; 
-  Centralizeaza feedback-ul primit de la participanti;  
-  Îndeplineste orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către Managerul de Partener. 
 
Cerinte/competenţe necesare (fara a se limita la) 

• Pregătire de bază: studii superioare; 

• Vechime în muncă - minim 5 ani; 

• Experiență de lucru de cel puțin 5 ani în cel puțin unul din următoarele domenii: 
comunicare/relatii publice, organizare evenimente/economie, analiza politică/sociologică, 
analiză date; 

• Experiență de lucru în proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru 
administrația publică prin implicare în minim 2 astfel de proiecte; 

• Experiență în lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicații Office. 
 

Constituie avantaje: 
- Limba engleză la nivel mediu; 
- Experiență la nivel național, european și/sau internațional, în activități de proiect. 
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Anexa 2 - Termeni de referinta (ToR) experti  
 
Denumire pozitie: Expert pentru output-uri intelectuale (Teacher/Researcher, conform aplicației 
proiectului) 
Numar pozitii: 1 
Perioada estimata pentru derualrea activitatii: 15.06.2021-31.03.2022  
Nr. ore/lună: 20 ore 
 
Descriere activitate-atributii-responsabilitati: 
Crearea si validarea rezultatelor intelectuale obtinute: 
-  Îmbunătățirea capitalului uman și a bazei de cunoștințe in tehnologia informației și in managementul 
Big Data; 
-  Contributii la proiectarea unui curs despre teoria, aplicații practice, implicații etice și legale ale 
soluțiilor de Big Data; 
-  Organizarea sedintelor de validare interna pentru grupurile tinta implicate in proiect (cursanti); 
-  Integrarea/agregarea feedback-ului acestor sedinte de validare;  
-  Organizarea unui eveniment impreuna cu ANIMV cu grupurile tinta cursanti; 
-  Identificarea si atingerea grupurilor tinta cursanti; 
-  explorează oportunitatea de a disemina rezultatele proiectului către grupurile țintă; 
-  Centralizeaza feedback-ul primit de la participanti;  
-  Îndeplineste orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către Managerul de Partener. 
 
Cerinte/competenţe necesare (fara a se limita la) 

• Pregătire de bază: studii superioare; 

• Vechime în muncă - minim 5 ani; 

• Experiență de lucru de cel puțin 5 ani în cel puțin unul din următoarele domenii: 
comunicare/relatii publice- organizare evenimente/ economie, analiză date; 

• Experiență de lucru în proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru 
administrația publică prin implicare în minim 2 astfel de proiecte; 

• Experiență în lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicații Office. 
 
Constituie avantaje: 
- Limba engleză la nivel mediu; 
- Experiență la nivel național, european și/sau internațional, în activități de proiect. 
 


