
 

 

 
 
 

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI 
 

 
Privind scoaterea la concurs a posturilor necesare implementării proiectului 

„Dezvoltarea capacității României ca stat donator de asistență oficială pentru 
dezvoltare și asistență umanitară – instrument integrat RoAID: planificare, dezvoltare, 

implementare și evaluare”, Cod SIPOCA/SMIS +2014 868/135024 – Runda 4 
 
 
 

Pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea capacității României ca stat donator 
de asistență oficială pentru dezvoltare și asistență umanitară – instrument integrat RoAID: 
planificare, dezvoltare, implementare și evaluare”, cod SIPOCA/SMIS +2014 868/135024, 
am demarat procesul de selecţie pentru ocuparea posturilor în afara organigramei rămase, în 
cadrul activităţilor: 

A.7.1 Dezvoltarea si organizarea a 4 programe de instruire in domeniul asistentei si cooperarii 
internationale pentru dezvoltare 

A.3.3 Prezentarea și discutarea versiunii preliminare a proiectului de politică publică în 
domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară în cadrul a 4 focus 
grupuri cu participarea a 60 de persoane la nivel decizional din administrația publică 
centrală. 

Nr
. 

Denumire post Activi-
tate 

Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului 

Perioada 
de  

lucru* 

Număr de 
ore lucrate 

/lunar 

Salariu 
lunar 

complet 
1 Expert formare în 

raportarea asistenței 
oficiale pentru 
dezvoltare 1  

A.7.1. - Absolvent/ă de studii în 
domeniul științelor 
sociale/economice; 
- Experiență în 
formare/predare sau 
certificare ca formator; 
- Experiență de lucru în 
proiecte cu finanțare 
externă. 

6 luni 63 ore/lună 8190 lei 

2 Expert formare în 
raportarea asistenței 
oficiale pentru 
dezvoltare 2 

A.7.1. - Absolvent/ă de studii în 
domeniul științelor 
sociale/economice; 
- Experiență în 
formare/predare sau 
certificare ca formator; 
- Experiență de lucru în 
proiecte cu finanțare 
externă. 

6 luni 63 ore/lună 8190 lei 

3 Expert formare curs 
cooperare 
internațională 
pentru dezvoltare 1 

A.7.1. - Absolvent/ă de studii în 
domeniul științelor 
sociale/economice (nivel 
doctoral); 

6 luni 63 ore/lună 8190 lei 



 

 

Nr
. 

Denumire post Activi-
tate 

Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului 

Perioada 
de  

lucru* 

Număr de 
ore lucrate 

/lunar 

Salariu 
lunar 

complet 
- Experiență în activități de 
formare/predare de minim 5 
ani; 
- Experiență de lucru în 
proiecte cu finanțare 
externă. 

4 Expert formare curs 
cooperare 
internațională 
pentru dezvoltare 2 

A.7.1. - Absolvent/ă de studii în 
domeniul științelor 
sociale/economice; 
- Experiență în activități de 
formare/ predare de minim 5 
ani; 
- Experiență de lucru în 
proiecte cu finanțare 
externă. 

6 luni 63 ore/lună 8190 lei 

5 Expert formare 
formatori 

A.7.1. - Absolvent/ă de studii în 
domeniul științelor 
sociale/economice; 
- Experiență în formare/ 
predare de minim 5 ani; 
- Experiență de lucru în 
proiecte cu finanțare 
externă. 

6 luni 63 ore/lună 8190 lei 

6 Expert formare 
diplomație 
economică 1 

A.7.1. - Absolvent/ă de studii în 
domeniul științelor 
sociale/economice; 
- Experiență în 
formare/predare de minim 5 
ani; 
- Experiență de lucru în 
proiecte cu finanțare 
externă. 

6 luni 63 ore/lună 8190 lei 

7 Expert formare 
diplomație 
economică 2 

A.7.1. - Absolvent/ă de studii în 
domeniul științelor 
sociale/economice; 
- Experiență în 
formare/predare de minim 5 
ani; 
- Experiență de lucru în 
proiecte cu finanțare 
externă. 

6 luni 63 ore/lună 8190 lei 

8 Expert pregătire 
focus grup 

A.3.3. - Studii în domeniul 
științelor sociale/ economice 
(minim statut de doctorand); 
- Experiență în cercetare; 
- Experiență de lucru în/cu 
instituții guvernamentale. 

3 luni 63 ore/ lună 8041 lei 

 



 

 

* În funcție de dinamica contractuală, precum și de calendarul desfășurării activităţilor și 
bugetul proiectului, perioada contractuală poate suferi modificări.  
 

Dosarul de selecţie va conţine următoarele documente: 

1. Curriculum vitae în format european, semnat și datat pe fiecare pagină, în care se 
specifică postul vizat, precum şi denumirea și codul proiectului „Dezvoltarea capacității 
României ca stat donator de asistență oficială pentru dezvoltare și asistență umanitară 
– instrument integrat RoAID: planificare, dezvoltare, implementare și evaluare”, cod 
proiect SIPOCA/SMIS +2014 868/135024; 

2. Scrisoare de motivație prin care se arată îndeplinirea cerințelor specifice pentru 
ocuparea postului, în acord cu Curriculum Vitae; 

3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz;  

4. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;  

5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. Declaraţie de disponibilitate. 

 
În situația în care există mai mulți candidați pe același post care obțin punctaje egale în 
urma evaluării dosarelor, departajarea se va realiza prin susţinerea unui interviu.  
 
 
 


