
 

 

 

Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 

Axa prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente 

Componenta1: CP/2-2017- Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici 

alternative 

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" 

 

 

METODOLOGIE DE SELECŢIE A EXPERȚILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI 

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

 

I. Dispoziţii generale 

Art.1. Prezenta procedură stabileşte modalitatea de selecţie a experțior în cadrul proiectului „Îmbunătățiri 

privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, finanțat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa 

prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea 1.1 ”Dezvoltarea și introducerea 

de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către 

cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”, CP2/2017 ”Creșterea capacității ONG-urilor și a 

partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”, derulat în baza contractului... 

Art.2. Metodologia de selectie a experților respectă principalele reglementări în vigoare, Ghidul 

Beneficiarului Programului Operațional Capacitate Administrativă și prevederile din contractul de finanțare. 

Art.3. Experții care vor fi selectați să facă parte din echipa de implementare a proiectului vor participa la 

următoarele activități: 

Activitatea 3.1. Realizarea unei analize diagnostic in ceea ce priveste reglementarile actuale in domeniul 

vizat de proiect 

Activitatea 4.1. Elaborarea si publicarea unui ghid de masuri de ameliorare in domeniul vizat de proiect 

Art. 4. Selecția candidaților va respecta următoarele principii: 

- Egalitatea de șanse si nediscriminare ; 

- Confidențialitate ;  

- Respectarea protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu reglementarile în vigoare; 

- Transparență și imparțialitate în procesul de selecție ; 

- Utilizarea eficientă a fondurilor publice : se vor respecta plafoanele salariale stabilite prin contractul 

de finanțare.  



 

 

Art.5. 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. 

 

II. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție 

 

Art.6. Selecția persoanelor care vor avea statutul de expert în cadrul proiectului „Îmbunătățiri privind 

calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector” este realizată de către o 

comisie de selecţie numită prin decizie a reprezentantului legal al beneficiarului. 

Art.7. Comisia de selecție va fi constituită din: un președinte de comisie, doi membrii.  

 

Art.8. Principalele atribuţii ale membrilor comisiei de selecţie sunt: 

- Primeşte solicitările candidaţilor; 

- Întocmește, redactează și semnează alături de comisia de selecție întreaga documentație aferentă selecției; 

- Asigură afișarea rezultatelor obținute de candidați; 

- Îndeplinește orice sarcini specifice necesare bunei desfășurări a procesului de selecție 

- Evaluează pe baza criteriilor de selecţie prezentate în anexă documentele candidaţilor şi selectează experții; 

- Prezintă raportul privind activitatea de selecţie. 

- Întocmeşte procesul verbal de declarare a candidaților admiși pentru a fi experți. 

Art.9. Persoanele implicate în procesul de selecţie vor respecta următoarele reguli: 

- îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă si responsabilitate; 

- vor evalua în baza criteriilor stabilite; 

- vor formula aprecieri cu imparţialitate; 

- vor fi obiectivi în evaluare; 

- vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării; 

- vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia; 

- vor respecta prevederile prezentei proceduri şi termenele stabilite. 

 

Art. 10. Contestațiile la procesul de selecție sunt soluționate de o comisie de soluționare a contestațiilor 

numită prin decizia reprezentantului legal al beneficiarului. Comisia de soluționare a contestațiilor va fi 



 

 

constituită din: un președinte de comisie si doi membrii. Termen pentru contestatii, 2 zile lucratoare de la 

afisare rezultate.  

Art. 11. Atribuțiile membrilor comisiei de contestații sunt: 

- Primește contestația; 

- Întocmește, redactează și semnează alături de comisia de selecție întreaga documentație aferentă 

procesului de soluționare a contestațiilor; 

- Asigură afișarea rezultatelor obținute de candidații care au depus contestații; 

- Îndeplinește orice sarcini specifice necesare bunei desfășurări a procesului de soluționare a 

contestațiilor. 

- Analizează contestația depusă; 

- Analizează raportul privind activitatea de selecţie și procesul verbal de declarare a candidaților 

admiși pentru a fi experți în raport cu argumentele aduse de candidatul care a depus contestația; 

- Întocmește raportul de soluționare a contestațiilor și îl transmite secretarului de comisie; 

- Întocmeşte procesul verbal de soluționare a contestațiilor și îl transmite secretarului de comisie. 

Art. 12. Anunțul de selecție va fi publicat înaine cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea termenului limită de 

depunere a dosarelor la avizierul instituției care realizează angajarea. 

Art. 13. Dosarele candidaților se depun conform specificațiilor din anunț și primesc număr de înregistrare în 

registrul intern al proiectului, la sediul beneficiarului/partenerului. 

Art. 14. Selecția se va face în două etape: 

- Analiza dosarului candidatului pe baza criteriilor din grila de evaluare prezentată în Anexa 1, 

componentă a acestei metodologii. Calificativul este cel rezultat din grila de evaluare. Calificativ 

minim eligibil 25 puncte conform grila. 

Art. 15. Dosarul candidatului va cuprinde, în format tipărit sau în format electronic scanat în format PDF, 

următoarele documente: 

1. Copie C.I.; 

2. Copie certificat de naştere; 

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

actul de identitate); 

4. Copie după cea mai recentă diplomă de studii; 

5. Curriculum vitae al candidatului, care să cuprindă obligatoriu lista proiectelor în care candidatul a 

participat și lista lucrărilor publicate de candidat; 

6. Adeverință medicală. 

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

Art. 16. Numai dosarele complete vor fi acceptate la concurs. 

Art.17. În maxim 5 zile lucrătoare comisia de selecție a experților va comunica persoanelor înscrise la 

concurs rezultatele evaluării dosarelor. 

Art.18. Interviul va fi organizat în maxim 3 zile lucrătoare de la comunicarea către candidați a rezultatelor 

evaluării dosarelor. 



 

 

Art.19. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de 

posturi din anunțul de selecție. 

Art.20. 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. 

Art.21. Contestațiile se pot depune în termen de 2 zile lucratoare de la afișarea la avizierul instituției care 

realizează angajarea a rezultatelor procesului de selecție. 

Art.22. 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. 

Art.23. După încheierea procesului de selecție, beneficiarul va încheia contracte individuale de muncă pe 

perioadă determinată cu experții selectați, conform contractului de finanțare a proiectului. 

 

III. Dispoziţii finale 

 

Art.24. Dosarele de participare la selecţie, însoţite de toate documentele de evaluare elaborate de comisia de 

selecţie semnate de către toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale care fac parte din 

documentaţia proiectului vor fi gestionate conform deciziei echipei de management a proiectului şi vor fi 

arhivate conform prevederilor legale. 

Art.25. Prezenta procedură a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului „Îmbunătățiri privind 

calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector” şi poate fi completată în 

funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului. 

Anexa 1. Grila de evaluare a dosarului candidatului înscris la concursul pentru ocuparea postului de expert 

în cadrul proiectului „Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor 

relevanți din sector”, contract nr. 

           Anexa nr.1 

NR.CRT. CRITERIU  PUNCTAJ 

1 DOCTORAT ÎN 

DOMENIILE 

FĂRĂ DOCTORAT 0 

ALTELE DECÂT INGINERIE 

INDUSTRIALA SAU 

MACROECONOMIC ȘI AL 

POLITICILOR MACROECONOMICE 

5 

INGINERIE INDUSTRIALA  10 

MACROECONOMIC ȘI AL 

POLITICILOR ECONOMICE 

10 

2 STUDII SUPERIOARE 

ÎN DOMENIILE 

ALTELE DECÂT INGINERIE 

TEXTILE-CONFECTII SAU 

ECONOMIC 

7 

INGINERIE TEXTILE-CONFECTII 10 

ECONOMIC 10 

3 EXPERIENȚĂ ÎN FĂRĂ EXPERIENȚĂ 0 



 

 

PROIECTELE CU 

FINANȚARE PUBLICĂ 

1 – 2 ANI 5 

3 – 5 ANI 7 

5 ANI ȘI PESTE 10 

4 EXPERIENȚĂ 

PROFESIONALĂ ÎN 

DOMENIILE 

FĂRĂ EXPERIENȚĂ 0 

INGINERIE TEXTILE-CONFECTII 10 

MACROECONOMIC 10 

ALTE DOMENII 5 

5 EXPERIENȚĂ ÎN 

ACTIVITATEA DE 

CERCETARE ȘI 

ELABORARE DE 

RAPOARTE 

ȘTIINȚIFICE ȘI DE 

POLITICI PUBLICE 

FĂRĂ EXPERIENȚĂ 0 

1 – 2 ANI 5 

3 – 5 ANI 7 

5 ANI ȘI PESTE 10 

6 PUNCTAJ FINAL 1*10%+2*10%+3*30%+4*20%+5*30%=CALIFICATIV FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr.. 2 

 
Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 

Axa prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente 

Componenta1: CP/2-2017- Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici alternative 

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" 
 

NOTĂ DE INFORMARE SI CONSIMTAMANT  
PRIVIND PROTECȚIA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ALE PARTICIPANTILOR LA EVENIMENTUL DE DEMARARE AL  
PROIECTULUI POCA – 112719 

 
LOCATIE: Evenimentul va avea loc în data de 18 decembrie 2018 începând cu orele 10:30 în municipiul București, la Hotel Răzvan, Calea 
Călărașilor nr. 159, sector 3. 

 
ASOCIATIA "COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECTII – COMITEX”, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. George 

Enescu nr 27-29, avand CUI 24105438, act de autorizare DOSAR NR. 33156/3/06.12.2010, reprezentata legal de Presedinte Mihai PASCULESCU, 
în parteneriat cu ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST în cadrul proiectului POCA – 112719 cu titlul ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în 
domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră:  nume, 
prenume, e-mail, organizația  pe care o reprezentați, adresa organizației, orașul si țara de unde provine organizația, precum și imaginea 
dumneavoastră în cadrul participării la evenimentul de demarare al proiectului POCA – 112719, ce are loc pe data de 18.12.2018, la Hotel 
Răzvan, Calea Călărașilor nr. 159, sector 3, Bucuresti. 

Având în vedere prevederile Regulamentului 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal, precizăm ca datele cu caracter 
personal furnizate de dumneavoastra vor fi folosite de ASOCIATIA "COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECTII – COMITEX”, 
numai pentru indeplinirea obligatiilor legale și a interesului legitim, respectiv demonstrarea participării la evenimentul ce are ca obiect 
demararea proiectului POCA – 112719. 

ASOCIATIA "COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECTII – COMITEX” va respecta principiile legate de prelucrarea 
datelor cu caracter personal, astfel: 

1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de dumneavoastră ("legalitate, echitate și 
transparență"); 

2. Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod 
incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau 
istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale ("limitări legate de scop"); 

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi adecvata, relevanta și limitata la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 
prelucrate ("reducerea la minimum a datelor"); 

4. Datele cu caracter personal trebuie sa fie exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să informati de indata 
daca datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate. Cele inexacte vor fi șterse 
sau rectificate fără întârziere ("exactitate"); 

5. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea pe o perioadă care nu 
depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin 
tehnic și organizatoric adecvate, în vederea garantării drepturilor și libertăților dumneavoastră ("limitări legate de stocare"); 

6. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu 
caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării 
accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate și confidențialitate"). 
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi introduse în cadrul 

materialelor/rapoartelor/centralizatoarelor/proceselor verbale, site-ul asociatiei, în Raportul de disemniare impus de prevederi legale care va 
fi depus la AMPOCA, oricăror autorități de control, în revista Dialog Textil, precum și în Raportarea finala a proiectului numai în vederea 
indeplinirii obligatiilor legale care incumba ASOCIATIA "COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECTII – COMITEX” precum și 



 

 

pentru exercitarea interesului  legitim respectiv demonstrarea participării workshopul ce are ca obiect acțiunea de multiplicare a rezultatelor 
intelectuale în cadrul proiectului POCA – 112719.  

Materialele/rapoartele/centralizatoarele/procesele verbale vor fi prezentate autorităților, precum și oriunde va fi necesara/oportuna 
prezentarea acestora ca obligatie legala sau interes legitim.  

De asemnea, datele cu caracter personal vor fi dezvăluite catre angajați ai asociatiei care au atributii specifice în îndeplinirea 
obligatiilor legale/intereselor legitime ale ASOCIATIEI "COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECTII – COMITEX” și care au 
legatură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. 

Față de cele de mai sus vă informăm că se vor respecta prevederile legale în vigoare cu privire la întreprinderea măsurilor de 
securitate impuse în această situație. 

În situația în care vor exista alte persoane care vor accesa ulterior datele furnizate de dumneavoastră, nefiind indicate prin prezenta 
Nota de informare, scopul prelucrării rămânând același, acestea vor fi obligate la respectarea măsurilor de securitate și confidențialitate și vor 
fi instruite în sensul prevederilor legale aplicabile. 

Scopul prelucrării datelor personale este îndeplinirea obligațiilor legale precum și exercitarea intereselor legitime ale ASOCIATIEI 
"COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECTII – COMITEX”, în cadrul proiectului POCA - 112719.  

Sunteţi obligat să furnizaţi datele personale în mod corect, acestea fiind necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale și a 
interesului legitim al ASOCIATIEI "COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECTII – COMITEX” pentru implementarea proiectului 
POCA – 112719.  

Refuzul dvs. determină imposibilitatea participării la evenimentul de demarare al proiectului POCA 112719. 
Orice informație furnizată de dumneavoastră, va fi folosită numai în scopul detaliat mai sus, în limitele expres prevazute de lege, iar 

prin prezentul înscris ați fost informat cu privire la condițiile prelucrării datelor cu caracter personal iar prin acceptarea acestuia v-ați exprimat 
consimțământul expres, ca datele personale să fie folosite numai în conformitate cu scopurile expuse mai sus. 
 În cazul în care, scopul prelucrării datelor dumneavoastra personale se va extinde, înainte de efectuarea oricăror operațiuni de 
prelucrare de date personale, se va solicta consimțământul dumneavoatră. 

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu 
relevanță pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR), beneficiaţi de dreptul de acces, de rectificare a datelor, dreptul de fi uitat, 
dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opoziţie şi la procesul decizional individual automatizat, dreptul de portabilitate a datelor şi 
dreptul de  formula plangere. 

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, fără a afecta legalitatea 
prelucrării efectuate în temeiul legal susmenționat, dar numai după ce termenele legale pentru arhivarea documentelor ce conțin datele 
dumneavoastră personale au expirat.  

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, puteți înainta către ASOCIATIA "COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, 
CONFECTII – COMITEX”cu datele de identificare indicate în preambul, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere puteți 
arăta dacă doriți ca informaţiile să vă fie comunicate la o anumită adresă. ASOCIATIA "COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, 
CONFECTII – COMITEX” este obligata să vă comunice măsurile luate sau care sunt limitele legale cu privire la posibilitatea aplicării solicitărilor 
dumneavoastră, cu respectarea eventualei opţiuni de comunicare formulată de dumneavoastră. 

Dacă unele din datele despre  dumneavoastră sunt incorecte, sau se modifică, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 
Menționam că vom stoca datele cu caracter personal pe perioada necesară realizării scopurilor concrete urmărite și precizate mai 

sus, precum și pe durata termenelor legale privind păstrarea acestora, în condiţiile asigurării unor măsuri corespunzătoare de protejare a 
acestora, în conformitate cu prevederile legale. 

După trecerea termenului legal de păstrare a datelor/documentelor care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor 
aplica prevederile legale în materia arhivării corespunzator fiecărui tip de dată/document, iar dupa trecerea acestui termen datele 
dumneavoastra personale vor fi sterse/distruse. 

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, 

ȘI PRIN PARTICIPAREA LA  EVENIMENTUL DE DEMARARE AL PROIECTULUI POCA – 112719, CE ARE LOC PE DATA DE 18.12.2018, LA 
HOTEL RĂZVAN, CALEA CĂLĂRAȘILOR NR. 159, SECTOR 3, BUCURESTI 

 
ÎMI  EXPRIM CONSIMȚĂMÂNTUL, 

în mod clar și neechivoc pentru prelucrarea, 
datelor mele presonale în scopul 

enumerat mai sus, 
 

Nume și prenume…………………………………………………………….. 
 

Semnătura……………………………………Data…………………… 

            MANAGER PROIECT 
 Irina MIHAI 



 

 

 

 

 


