Titlul proiectului: “Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort - II”
Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului
Partener 1: Curtea de Conturi a României
Partener 2: Academia Română
Cod SIPOCA 612 /MySMIS nr. 127338

30 Septembrie 2019
Aprobat,
Coordonator activităţi SIPOCA 612

ANUNȚ
Academia Română cu sediul în București, Calea Victoriei Nr. 125 sector 1, organizează proces
de selecție a unui expert principal în cadrul proiectului „Extinderea sistemului de planificare strategică la
nivelul ministerelor de resort - II” Cod SIPOCA 612 /MySMIS nr. 127338, ȋn cadrul Programului
Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, pentru realizarea activităţii - A3. Elaborarea PSIurilor în fiecare din cele 9 ministere de resort, subactivitatea - A 3.1 Realizarea unei analize privind
acţiunile de control şi audit public extern la nivelul Curţii de Conturi de către Academia Română, ale
cărei rezultate vor sprijini expeţii Băncii Mondiale în elaborarea şi actualizarea celor 9 PSI - uri.
Procesul de selecţie se organizează conform prevederilor Metodologiei privind selecția autorilor de lucrări
sau opere necesare atingerii obiectivelor ȋn cadrul proiectelor finanţate din Fondul Social European.
1.Necesar experți principali:
- 1 expert principal
2. Perioada estimată pentru realizarea lucrării: aprox. 9 luni.
3. Expertul principal trebuie să realizeze o analiză formată din trei module care va conţine
informaţii relevante şi utile experţilor Băncii Mondiale ȋn vederea elaborării / actualizării a 9 planuri
strategice instituţionale.
Ministerele supuse analizei sunt:
1.
Ministerul Afacerilor Externe
2.
Ministerul Justiţiei
3.
Ministerul Energiei
4.
Ministerul Culturii şi Identitătii Naţionale
5.
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
6.
Ministerul Tineretului şi Sportului
7.
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
8.
Ministerul Turismului
9.
Secretariatul General al Guvernului
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4. Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:
a)
cerere de înscriere adresată conducerii proiectului;
b)
curriculum vitae, model Europass, semnat şi datat pe fiecare pagină, ȋnsoţit de lista de lucrări
ştiinţifice publicate, reprezentative, cu precizarea elementelor care să permită identificarea publicării lor;
c)
scrisoare de intenţie;
d)
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
e)
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
f)
un document care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
g)
declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h)
declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a plagiat în realizarea lucrărilor
sale;
i)
documente justificative referitoare la condiţiile specifice stabilite ȋn anunţul de selecţie.
Candidații vor depune toate documentele de înscriere la sediul Academiei Romȃne din Calea
Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti, camera 30, la secretarul comisiei de selecţie din cadrul proiectului
„Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort - II” Cod SIPOCA 612
/MySMIS nr. 127338, până la data de 09 octombrie 2019 (inclusiv) în intervalul orar 09:00-15:00.
Telefon de contact: 021.212.86.34.
Pentru detalii suplimentare ȋn ceea ce priveşte metodologia referitoare la procedura de selecţie se
poate consulta documentul „Metodologia privind selecția autorilor de lucrări sau opere necesare atingerii
obiectivelor ȋn cadrul proiectelor finanţate din Fondul Social European” afişată pe site-ul Academiei
Romȃne ȋn secţiunea „Acte Normative”.
5. Condiții de participare:
A. Condiții generale:
Poate participa la procedura de selecție persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de experienţă elaborării lucrării sau operei solicitate şi
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care urmează să fie selectat;
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f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
B. Condiţii specifice pentru poziţia de Expert principal ȋn cadrul proiectului „Extinderea sistemului
de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort - II” Cod SIPOCA 612 /MySMIS nr. 127338:
- să dețină titlul de doctor în științe economice;
- să aibă vechime de minim 15 ani în activitatea de cercetare științifică sau învățământ superior;
- să fi publicat în calitate de autor sau coautor minim 10 lucrări științifice din care min. 3 publicate
în reviste cotate/indexate ISI;
- să fi implementat (membru al echipei de management) cel puţin 2 proiecte de cercetare ştiinţifică.
Condițiile specifice, ce pot constitui un avantaj:
- un număr mai mare de 10 lucrări științifice publicate;
- un număr mai mare de 3 lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate/indexate ISI;
- experienţă în funcții de conducere /management într-o unitate de cercetare științifică sau învățământ
universitar;
- calitatea de conducător de doctorat
- competenţe relevante ȋn domeniul analizei financiare.
6. Responsabilităţi specifice conform Cererii de Finanţare a Proiectului:
Ȋn conformitate cu prevederile Cererii de Finanţare a Proiectului, expertul principal va realiza:
Expertul principal va elabora trei lucrări stiinţifice de sinteză (module) pentru toată perioada de
referinţă, pe baza informaţiilor cuprinse în modulele elaborate de către cei 18 experţi ce urmează a fi
selectaţi, intitulate:
➢ Modulul 55: Identificarea punctelor forte și punctelor slabe ale ministerelor din grupul ţintă
pe baza analizei documentelor rezultate în urma acțiunilor de audit publice extern în perioada 2010 - 2017.
Modulele care vor fi analizate sunt: M1, M2, M3, M4, M7, M8, M9, M10, M13, M14, M15,
M16, M19, M20, M21, M22, M25, M26, M27, M28, M 31, M32, M33, M34, M37, M38, M39, M40, M43,
M44, M45, M46, M49, M50, M51, M52.
Perioada de realizare estimată ~ 4 luni.
➢ Modulul 56: Studiu privind gradul de implementare al planificării strategice și al bugetării
pe programe la nivelul ministerelor din grupul ţintă în perioada 2010-2017.
Modulele care vor fi analizate sunt următoarele: M5, M6, M11, M12, M17, M18, M23, M24,
M29, M30, M35, M36, M41, M42, M47, M48, M53, M54.
Perioada de realizare estimată ~ 3 luni.
➢ Modulul 57: Analiză cu privire la identificarea, planificarea și implementarea acțiunilor de
reducere sau eliminare a disfuncționalităților din cadrul ministerelor din grupul ţintă.
Perioada de realizare estimată ~ 2 luni.
*Modulele realizate de către expertul principal – M55, M56, M57 – se constituie sub formă de
capitole ale analizei privind acțiunile de control și audit public extern la nivelul Curții de Conturi a Romȃniei
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– rezultat asumat prin Cererea de Finanţare, analiza ȋn sine fiind constituită din cele trei capitole (modulele
55,56 şi 57).
7. Calendarul procedurii de selecţie:
Procedura de selecție constă în două etape:
a) selecția dosarelor de înscriere a candidaţilor în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de
participare.
În 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere, Comisa de selecție a dosarelor, va analiza
respectarea condițiilor de participare la concurs. Listele candidaților admiși, respectiv respinși, vor fi
publicate în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea procesului de selecție a dosarelor.
Proba selecției dosarelor este eliminatorie.
Rezultatul selecţiei poate fi contestat în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor iar
soluţionarea contestaţiei va fi comunicată ȋn termen de maxim 48 de ore. Contestaţia se depune la Secretarul
comisiei de selecţie din cadrul proiectului „Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul
ministerelor de resort - II” Cod SIPOCA 612 /MySMIS nr. 127338.
b) evaluarea dosarelor de înscriere a candidaţilor conform criteriilor stabilite în funcție de condiţiile
specifice.
Rezultatul evaluării dosarelor ȋn maxim 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului selecției
dosarelor de concurs.
Rezultatul evaluării dosarelor poate fi contestat în termen de 24 de ore de la momentul afișării
rezultatelor iar soluţionarea contestaţiei va fi comunicată ȋn termen de maxim 48 de ore. Contestaţia se
depune la secretarul comisiei de selecţie.
Comunicarea rezultatelor finale ale procedurii de selecție se va afişa la sediul și/sau pe pagina de
internet a instituţiei și/sau prin orice altă formă de comunicare, în termen de maximum trei zile lucrătoare
de la data comunicării rezultatelor evaluării dosarelor. Selecția candidaților se face dintre candidații admiși,
clasați în ordine descrescătoare, în funcție de punctajul obținut.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 09-15 la telefon: 021.212.86.40 sau la sediul
Academiei Române la secretarul comisiei de selecţie.
Calendarul de selecție:
a) 01 octombrie – 09 octombrie 2019 – depunerea dosarelor de concurs;
b) 10 octombrie 2019 – selecția dosarelor de înscriere în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor
de participare;
c) 10 octombrie 2019 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
d) 11 octombrie 2019 – depunerea eventualelor contestații;
e) 14 octombrie 2019 – soluţionarea eventualelor contestații;
f) 15 octombrie 2019 – evaluarea dosarelor candidaţilor admişi la selecţia dosarelor conform
criteriilor stabilite în funcție de condițiile specifice;
g) 15 octombrie 2019 – afișarea rezultatelor evaluării dosarelor;
h) 16 octombrie 2019 – depunerea eventualelor contestații;
i) 17 octombrie 2019 – soluţionarea eventualelor contestații;
j) 17 octombrie 2019 – comunicarea rezultatelor finale.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

