
 

 

 

 

Data:  10 ianuarie 2019  

Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 

Axa prioritara: Administratie publica  si sistem judiciar eficiente 

Componenta1: CP/2-2017- Cresterea capaci tatii ONG-urilor si a  partenerilor sociali de a  formula poli tici al ternative 

Titlu Proiect ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector” 

Cod SIPOCA: 287 

Cod MySMIS: 112719 

Beneficiar : ASOCIAȚIA "COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECȚII - COMITEX" 
Implementare in perioada 26.10.2018 – 26.02.2020, avand o durata  de 16 luni . 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității Comitex și Asociației  Astrico Nord-Est de a promova propuneri alternative 
privind politicile de calificare și ocupare, cu accent pe sectorul textil.  

 
 

ANUNT  
 

Proiect : ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din 

sector”,   
 

Conducerea ASOCIAȚIA “COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECȚII-COMITEX” în 
parteneriat cu ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST a aprobat derularea concursului pentru ocuparea 

urmatoarelor posturi: 
Expert 1- coordonator si metodologie culegere si prelucrare date  

Expert 2- culegere si prelucrare date  

 

1.Obiectivul proiectului: 

 Realizarea unei analize diagnostic privind reglementările actuale în domeniul vizat de proiect, respectiv în 
ceea ce privește calificarea, ocuparea, standardele ocupaționale din sectorul textil; 

2. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar: 
Dosarul candidatului va cuprinde, în format tipărit sau în format electronic scanat în format PDF, 

următoarele documente: 

a) Copie C.I.; 

b) Copie certificat de naştere; 

c) Copie certificat de căsătorie (în cazul în care numele din certificatul de naştere este altul decât cel din 

actul de identitate); 



 

 

 

d)    Copie după cea mai recentă diplomă de studii; 

e)  Curriculum vitae al candidatului, care să cuprindă obligatoriu lista  proiectelor în care candidatul a 

participat și lista lucrărilor publicate de candidat; 

f)    Adeverință medicală. 

g)   Declarația de accept prelucrare date personale (Anexa 2). 

 

3. Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană care candidează pentru o 

poziție de expert în cadrul proiectului sunt: 

- Are cetățenie română, cetățenie a altor state membru ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European  

- Este fluent în limba română, scris și vorbit 

- Bună cunoastere a limbii engleze, scris și vorbit  

- Are vârsta minimă conform reglementărilor în vigoare  

- Are capacitate deplina de  exercițiu 

- Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

pri contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 

fals ori a unor fapte de corupție, sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face -o 

incompatibilă cu statutul de expert în proiect, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

A) Studii :  

- studii superioare/domeniu textile sau economic   

-  Constituie avantaj detinerea unui doctorat /domeniu economic, textile   

B) Experienta: 

- experienta in proiectele cu finantare publica/ min 1 an,  

- experienta profesionala/domeniu textile si economic /min 1 an,  

- experienta in activitatea de cercetare s i elaborare de rapoarte stiintifice si de politici publice/min 1 

an.   

C) Responsabilitati : 

Expert 1- coordonator si metodologie  

- Caracterizarea continutului si stabilirea metodologiei de realizare a analizei diagnistic 
- Identificarea , selectarea si definirea obiectivelor 
- Stabilirea metodelor de abordare a necesarului de materiale auxiliare (agende, chestionare)  
- Stabilirea sistemului de indicatori folositi in analiza diagnostic 
- Efectuarea unor investigatii preliminare pentru stabilirea necesarului de date 
- Stabilirea planului concret de actiune 
- Elaborarea unui grafic al actiunii si stabilirea modului de lucru, termenele, persoanele  implicate  
- Coordonarea realizarii intregii analize diagnostic  



 

 

Expert 2- culegere si prelucrare date 

- Culegerea datelor (nivelul informatiilor primare), verificarea, sistemaizarea si gruparea datelor prin 

diferite tehnici statistice, inclusiv prin reprezentari grafice 

- Crearea de esantioane 

- Crearea, alaturi de expertul coordonator de instrumente de cercetare cantitativa. 

 

Probele de concurs pentru ocuparea postului - selectie dosar de inscriere: 

- Expert 1- coordonator si metodologie-  
- Expert 2- culegere si prelucrare date 

Depunerea dosarelor de inscriere: termen limita 15.01.2019 ora 12:00. Dosarele vor fi depuse  la sediul  

COMITEX,  strada George Enescu 27-29  Palat UGIR-1903, etaj 4, camera 10 sau  vor fi transmise pe mail 

scanate : office@fepaius.ro; fepa_ius@yahoo.com 

Numai dosarele complete vor fi acceptate la concurs. 

 

Calendar de desfasurare : 

15 ianuarie 2019 – depunere dosare ora 12:00 

22 ianuarie 2019- comunicare rezultate ora 12:00 

 

- În maxim 5 zile lucrătoare comisia de selecție a experților va comunica persoanelor înscrise la 

concurs rezultatele evaluării dosarelor- termen limita 22 ianuarie 2019 . 

- Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de 

posturi din anunțul de selecție. Candidații vor fi informați în scris, prin e-mail cu privire la 

rezultatele selecției, iar rezultatele finale vor fi afișate la avizierul instituției care realizează 

angajarea. 

- Contestațiile se pot depune în termen de 2 zile lucratoare de la afișarea la avizierul instituției care 

realizează angajarea a rezultatelor procesului de selecție. 

- Soluționarea contestațiilor se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, iar 

rezultatele se vor comunica în scris candidaților care au depus contestații, prin email și se vor afișa 

la avizierul instituției care realizează angajarea. 

După încheierea procesului de selecție, beneficiarul va încheia contracte individuale de muncă pe perioadă 

determinată de 5 luni incepand cu data de 1 februarie 2019 cu experții selectați, conform contractului de 
finanțare al proiectului. 

Relatii suplimentare se pot obtine de la secretarul comisie de concurs, la telefon: 021.3112981/82, e-mail: 

office@fepaius.ro; fepa_ius@yahoo.com  

Manager Proiect  

Irina Mihai  
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