A N U N T din 25 mai 2020
privind angajarea doi EXPERTI TEHNICI EVALUATORI,
COD COR 214 210
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator de program pentru
programul Dezvoltare locală, finanțat din Granturile SEE și norvegiene, intenționează sa
contracteze, prin concurs, doi experți tehnici evaluatori, cod COR 214210
1. Atribuții și responsabilități generale
•

Asigura verificarea componentei de construcții, parte a evaluării de conținut a
propunerilor de proiecte care ii sunt repartizate;

•

In toate activitățile pe care le prestează, respectă reglementări aplicabile (Regulamentul
de implementare a Mecanismului Financiar SEE/Norvegian 2014-2021, Acordul de
Program, legislația aplicabilă la nivel local, național și european, procedurile interne, alte
reglementări aplicabile Biroului Evaluare).

•

Se asigura ca datele/informațiile privind componenta de construcții sunt suficiente și
conduc la concluzia că PP sunt dedicați în totalitate și au capacitatea de a implementa
proiectele;

•

Este în întregime responsabil pentru calitatea verificării componentei de construcții, în
raport cu documentația analizata (aprecierea calității informațiilor, a dimensiunii valorice
a investiției, duratei, oportunității, corespondentei cu destinația finala, verificarea
realității din teren cu datele conținute în cererea de finanțare și documentele aferente
componentei de construcții, după caz, aprecierea riscurilor, etc.) și pentru opinia
formulata;

•

Asigura păstrarea confidențialității și securității informațiilor de care ia cunoștință în
executarea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea codului de etică și conduită a
evaluatorului de proiecte și a caracteristicilor informațiilor, conform procedurilor
specifice și prevederilor legale în vigoare;

•

Răspunde de integritatea și gestionarea documentelor cu care lucrează și contribuie la
asigurarea pistei de audit, în conformitate cu procedurile specifice ale FRDS;

•

Pregătește și depune raportul de verificare tehnică a componentei de construcții pentru
fiecare propunere de proiect cu parte de construcții, conform cerințelor menționate în
procedurile aplicabile/instrucțiunile specifice ale OP, la termenul stabilit, raport care
conține suficiente detalii astfel încât să permită FRDS și Comitetului de Selecție să
înțeleagă rezultatul verificării pentru a putea lua o decizie fundamentată privind
finanțarea/respingerea de la finanțare a proiectului, precum și pentru a furniza o
justificare cu privire la această decizie promotorului de proiect;

•

Oferă OP clarificări/date suplimentare, conform procedurilor/instrucțiuni specifice ale
OP pe parcursul pregătirii și după finalizarea raportului.

•

Acordă asistență tehnică pentru selecția proiectelor (în acest sens, la cererea OP,
participă la reuniunile la care este invitat: întâlnirea inițială a evaluatorilor, ședințele
CS).

•

Respectă codul de conduită a evaluatorului/expertului tehnic evaluator.

Expertul tehnic evaluator va fi angajat pe baza de contract de munca, pe durata
determinata(3 luni, cu posibilitate de prelungire), cu norma de 4 ore/zi pentru programul
„Dezvoltare locală”, respectiv 20 ore/săptămână, repartizate inegal, desfășurându-și activitatea
la propriul domiciliu/reședința.

I.
Organizarea concursului:
Concursul va consta în interviu prin mijloace electronice de comunicare.
a) timp alocat - 30 de minute; punctaj maxim - 100 de puncte.
Candidații trebuie să obțină un rezultat final cu un punctaj minim de 70 de puncte reprezentând
media aritmetica a punctajelor acordate pentru interviu de membrii comisiei. Rezultatul final se
comunica pe adresa de email indicata de candidat în CV.
Candidații trebuie să răspundă în cadrul interviului pe baza bibliografiei privind reglementările
aplicabile postului, reglementările finanțatorilor, legislația națională și sa demonstreze ca
poseda foarte cunoștințe specifice domeniului construcții(normative, coduri de
proiectare/construire, specificații tehnice etc.)
Data de desfășurare a concursului este stabilita pentru ziua de 16 iunie 2020. Interviurile de
vor desfășura în intervalul orar 10:00-16:00. Pentru fiecare candidat șe va stabili, de comun
acord, un interval orar de participare directă la interviu în fața comisiei de concurs.
Rezultatul final se poate contesta în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului pe
adresa de e-mail a candidatului declarata în CV.
II.
Conditii de participare:
Pentru ocuparea postului de expert evaluator, candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:
A. Condiții generale pentru candidați:
• cetățenia romana, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European, conform cerințelor cadrului legislativ
aplicabil;
• cunoașterea limbii romane, scris și vorbit;
• varsta de minimum 18 ani împliniți;
• capacitate deplina de exercițiu;
• stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza de
adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau unități medicale abilitate;
• sa nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite
cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
• indeplinesc condițiile de studii, de vechime și celelalte condiții specifice solicitate.
B. Condițiile specifice:
- Studii superioare de lungă durată, cu diplomă de absolvire/licență întra-unul dintre
domeniile de licență inginerie civilă, specializări Construcții civile, industriale și
Agricole, Căi ferate, drumuri și poduri, Amenajări și construcții hidrotehnice,
Inginerie sanitară și protecția mediului, Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală,
Inginerie civilă, Inginerie urbană și dezvoltare regională, Infrastructura
transporturilor, Drumuri și poduri, Instalații pentru construcții.
- Experiență profesională generală, de minim 5 ani domeniul studiilor absolvite
- Experiență profesională specifică în domeniul evaluării de propuneri de
proiecte/cereri de finanțare în care expertul a avut atribuții de verificare a unei
propuneri de proiect/cereri de finanțare cu componenta ce viza domeniul
construcții/infrastructură sau a componentei de infrastructură din cadrul unui proiect
integrat sau experiența în domeniul implementării ori monitorizării proiectelor cu
componentă de construcții/infrastructură, finanțate din fonduri externe sau atestat ori
autorizat ca expert tehnic în domeniile de mai sus,

- Cunoștințe bune de utilizare a calculatorului (MS Office, Excel)
- Cunoștințe bune de comunicare în limba engleză (nivel B1, conform Cadrului
European Comun de Referință pentru Limbi Străine)
- Disponibilitate de deplasare în țară, în termenele comunicate
C. Abilități și cunoștințe necesare
• Foarte bune abilitați de analiza și sinteza informațiilor, inclusiv abilitatea de a analiza
rapid un volum mare de informații diverse, capacitate de a discerne elementele
importante
• Aptitudini adecvate de comunicare (oral și scris în limba romana) și de relaționare cu
diverși interlocutori
• Abilități de planificare și organizarea activităților, capacitate de rezolvare eficienta a
problemelor, promptitudine și eficienta în executarea sarcinilor
• Abilitatea de a lucra cu termene strânse, de a lucra sub presiune și de a produce rezultate
de calitate
• Aderarea la principiile confidențialității și la codul etic de conduita pe parcursul
procesului de evaluare/verificare
Persoanele care consideră că îndeplinesc condițiile generale și specifice și au abilitățile
necesare sunt invitate să trimită:
1. CV-ul (actualizat la zi, în format Europass, în limba romana și engleza)
2. Cerere de înscriere la concurs (nu exista un format standard) cu datele personale și
acordul de prelucrare a datelor personale pentru participarea la procesul de recrutare și
selecție
3. Cate o copie a urmatoarelor documente:
a. act de identitate
b. documente care atesta nivelul de studii și alte acte care atesta efectuarea unor
specializări relevante pentru post (diplome de studii și alte acte similare etc.)
c. Experiența profesională specifică va fi dovedită prin prezentarea de certificate,
atestate sau documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul
beneficiar sau declarate de către operatorul economic prestator (angajator al
expertului tehnic)
d. copii ale carnetului de munca și adeverințe, după caz, care sa ateste experiența
profesională generală
e. orice documente prin care se poate dovedi experiența specifică solicitată
f. cel puțin o recomandare de la locurile de munca anterioare/colaborări care
demonstrează îndeplinirea cerințelor specifice
g. adeverință medicala, de la medicul de familie sau unități sanitare abilitate, care sa
ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru post
h. cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu a suferit condamnări
incompatibile cu postul pentru care aplica
Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro sau
mpop@frds.ro , pana la data de 11 iunie 2020, ora 12:00. Informații suplimentare pot fi
obținute la persoana de contact: Mariana Pop - mobil: 0721 274 984. Doar persoanele care au
trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, îndeplinesc condițiile generale și
specifice vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.
Răspunsul la selecția de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicata în CV, cel mai
târziu în data de 12 iunie 2020, ora 17:30.

BIBLIOGRAFIE:
- Regulamentele de implementare ale Mecanismului Financiar SEE / Norvegian 2014-2021;
- Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Roman de
Dezvoltare Sociala, aprobata cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr.
246/2013;
- Documentele de apel
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și
Reducerea
sărăciei
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf
- Planul strategic de acțiuni 2015-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-rs_ps.PDF
Ghidul FMO de bună practică privind procedurile de selecție a proiectelor
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Guidelines-mandates-andstrategy/EEA-and-Norway-Grants-2014-2021/Best-Practice-on-Project-Selection-ProceduresGuidance-document
Legislație în construcții:
-Legea 10 /1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
-Legea 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
-Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice aplicare a Legii 50/1991, cu
modificările și completările ulterioare
-Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
cu modificări și completări ulterioare

