
 

 

 

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI 

Asociația Institutul pentru Dezvoltare Locală - Think Local Act Global a demarat începand cu data de 14.06.2022 
implementarea proiectului „Soluții inovative pentru orașe verzi“, cod SIPOCA 974 / cod mySmis 151314.  

Proiectul se implementează în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, cofinanțat de 
Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară „Administraţie publică și sistem judiciar 
accesibile și transparente“, cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puţin 
dezvoltate) – „Consolidarea capacităţii ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea si 
promovarea dezvoltării la nivel local“, Operaţiunea „Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP“. 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității interne a Asociației INSTITUTUL PENTRU 
DEZVOLTARE LOCALĂ – THINK GLOBAL ACT LOCAL de a se implica în formularea politicilor de dezvoltare urbană 
durabilă și de transformare a municipiilor Arad, Lugoj, Reșita și Timișoara în „orașe verzi”. 

Proiectul se implementează pe o perioadă de 14 luni, respectiv între 14.06.2022-13.08.2023. 

În baza contractului  de finanțare nr. 732/14.06.2022  și a cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție 
experți aprobată la nivelul Asociației Institutul pentru Dezvoltare Locală - Think Local Act Global, pentru 
implementarea activităților este necesară selecția și angajarea unui Manager de proiect, a unui responsabil 
achiziții publice, a unui expert facilitare și a unui expert comunicare digitală, pe o perioadă determinată, 
definite potrivit anexelor la metodologia ce însoțește anunțul de selecție: 

1. MANAGER PROIECT – 1 poziție 

Responsabilități: 

- Răspunde de planificarea, coordonarea, monitorizarea și controlul tuturor activităților din proiect, prin 
avizarea și aprobarea acestora;  
- Asigură suport financiar și tehnic echipei de proiect și expertiză în combaterea problemelor apărute în 
perioada de implementare;  
- Asistă comisia de achiziție în cadrul proiectului;  
- Răspunde pentru modalitatea de implementare a proiectului (tehnică și financiară); 

Cerințe de ocupare: 

-Studii superioare nivel licență - 3 ani; 
-Experienţă în gestionarea proiectelor -3 ani 

Perioada de transmitere a dosarelor de candidatură: 11 iulie – 15 iulie 2022. 

2. EXPERT FACILITARE – 1 poziție 

Responsabilități: 

- Colaborează cu personalul din autoritaățile locale în vederea colectării informațiilor necesare elaborării 
chestionarelor din cadrul activității 2.1 (analiza celor 4 orașe participante); 
- Asigură suport logistic în vederea derulării workshopurilor din cadrul activității 2.2; 



 

 

- Lansează chestionarul în mediul online în Regiunea Vest pentru cetățenii celor 4 orașe implicate în 
consultarea publică; 
- Realizează o campanie online de promovare în social media a acțiunii de consultare online din cadrul activității 
2.3 
 
Cerințe de ocupare: 

- Experiență specifică în probleme de mediu, urbanism și mobilitate urbană - minim 1 an 
- Studii superioare nivel licență - 3 ani 
 
Perioada de transmitere a dosarelor de candidatura: 11 iulie – 15 iulie 2022 

3. EXPERT COMUNICARE DIGITALĂ – 1 poziție 

Responsabilități: 

- Mobilizarea cetățenilor și reprezentanților autorităților de a participa la evenimentele care implică dialog 
local,  
- Contribuie la educarea comunităților locale în ceea ce privește schimbările climatice și sensibilizarea 
comunităților la aceste concepte, precum și la realizarea cadrului necesar asigurării sustenabilității proiectului 
- Pregătirea unui ciclu de comunicare (materiale informative, plan de întruniri etc.) între părțile implicate în 
proiect, care să asigure sustenabilitatea parteneriatelor de dezvoltare locală a celor patru municipii implicate 
în proiect, după finalizarea acestuia 
 
Cerințe de ocupare: 

- Minim studii medii,  
- Experiență în comunicare digitală min. 3 ani 
 
Perioada de transmitere a dosarelor de candidatura: 11 iulie – 15 iulie 2022 

 
4. RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE – 1 poziție 

Responsabilități: 

- Întocmirea documentațiilor de atribuire aferente achizițiilor necesare în cadrul proiectului; 
- Elaborarea conținutului documentațiilor de atribuire (referate, note justificative); 
- Analizarea și clarificarea condițiilor de participare la procedurile de achiziție; 
- Participarea la ședințele de evaluare a ofertelor; 
- Întocmirea contractelor de furnizare, prestări servicii si a eventualelor acte adiționale la contracte; 
 

Cerințe de ocupare: 

- Studii superioare nivel licență - 3 ani 

- Experiență generală în muncă - 3 ani 

- Experiență în derularea procedurilor de achiziții bunuri/servicii – 1 an 

Perioada de transmitere a dosarelor de candidatură: 11 iulie – 15 iulie 2022 



 

 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE: 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente și va fi trimis fizic/curierat/poștă la sediul 
Asociației Institutul pentru Dezvoltare Locală - Think Local Act Global din municipiul Resița, str. Timisoarei nr. 
2A, județul Caraș-Severin, cod poştal 320232  sau pe e-mail la adresa: gratian@urbanizehub.com (format 
PDF). 

- Cerere de înscriere ( Anexa 5 la metodologia de selecție); 
- CV (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide –adresa de e-mail și număr de 

telefon); 
- Copie CI  candidat; 
- Copie diplome de studii; 
- Declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale (Anexa 6 la metodologia de selecție). 

 
Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție (zi și oră), precum și cele incomplete 
vor fi respinse. 
 

CALENDAR ANALIZĂ DOSARE CANDIDAȚI: 

- 18.07.2022 – 19.07.2022, analizarea dosarelor și comunicarea rezultatelor telefonic/email 
- 19.07.2022 - 20.07.2022 primirea contestațiilor 
- 20.07.2022 – 21.07.2022 analiza contestațiilor și comunicare rezultat final 
 
Contestații: Candidații declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație în cel mult o zi 
calendaristică de la data primirii rezultatului telefonic/email. 
 
 
Data: 11 iulie 2022 
 
Presedinte, 
 
Grațian Mihăilescu 
 

  


