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1. INFORMAȚII GENERALE 

 

Asociaţia Urban INC va implementa proiectul „I-Lab“, cod SIPOCA 958 / cod mySmis 150612. 

Proiectul se va implementa în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, 

cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară „Administraţie 

publică și sistem judiciar accesibile și transparente“, cod apel  POCA/660/2/1 (CP14/2021 

pentru regiunile mai 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“. 

Scopul proiectului este reprezentat de creșterea capacității Asociației Urban INC de a se 

implica în formularea și promovarea politicilor publice bazate pe dovezi și pe principii 

inovative și de colaborare multi-actori la nivelul sectorului 2 și sectorului 6 din București. 

Proiectul se va implementa pe o perioada de 12 luni. 

 

 

2. PROCEDURA DE SELECȚIE A MANAGERULUI DE PROIECT  

Managerul de proiect va trebui sa desfășoare în cadrul proiectului „I-Lab“ activități de planificare, 

organizare si conducere a activitatilor proiectului, precum si activitati de monitorizare si control 

privind atingerea rezultatelor si obiectivelor proiectului pentru care s-au stabilit următoarele 

atribuții și competențe necesare: 

-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; 
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-Răspunde pentru modalitatea de implementare a proiectului (tehnică și financiară) 

Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a managerului de proiect  care va 

desfășura activitățile specifice de management de proiect din cadrul proiectului, conform 

descrierii de mai sus.  

Președintelui Asociației Urban INC îi revine la nivel organizațional sarcina să analizeze dosarele 

de candidatură depuse și să identifice acele persoane ale căror expertiză este conformă cu 

cerințele pentru post, așa cum acestea sunt descrise în anexa 1 la prezenta metodologie. 

Dacă prin dosarul de candidatură, candidatul probează experiența/expertiza menționată în CV și 

dacă candidatul este singurul pe poziție acesta va fi selectat pentru ocuparea poziției respective. 

În cazul în care, pentru aceeași poziție prezentată în anunțul de selecție, s-au înscris mai mulți 

candidați care îndeplinesc condițiile de încadrare conform anexei cu descrierea cerințelor, aceștia 

vor fi departajați după următoarele criterii: 

a) Experiența în activități similare cu cele pentru postul vizat: 

 1-4 ani – 10 puncte 

 4-6 ani – 30 puncte 

 7-10 ani – 50 puncte 

 

b) Experiența în proiecte finanțate prin programe nerambursabile 

 1 proiect finanțat – 10 puncte 

 2 proiecte finanțate– 30 puncte 

 Peste 2 proiecte finanțate – 50 puncte 

Candidatul care va obține punctajul cel mai ridicat va fi declarat admis. 

Candidații declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație în cel mult 1 zile 

calendaristice de la data primirii rezultatului.  

Angajarea se face pe bază de contract individual de muncă, pe perioadă determinată, numai după 

depunerea dosarului complet de angajare prin care se confirmă expertiza cu cerințele din fișa 

postului. În cazul în care în urma depunerii dosarului candidatul nu poate sa probeze 

experiența/expertiza menționată în CV, președintele își rezervă dreptul de a respinge 

candidatura acestuia. 
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Selecția internă pentru ocuparea postului de manager de proiect în cadrul proiectului „I-Lab“ se 

va realiza fără discriminări etnice, religioase, de limbă, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă.   

 

Documente necesare depunerii candidaturii: 

- Cerere de înscriere ( Anexa 2); 

- 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 3). 

 

Modalitatea de depunere a candidaturii: 

Documentele mai sus menționate vor fi transmise : 

- la sediul ASOCIATIEI URBAN INC/poștă/curier din mun. București, sector 4, strada Splaiul Unirii, 

nr. 160, corp C3 sau 

- pe e-mail la adresa: vrabie.anamaria@gmail.com 

 

Depunerea documentelor aferente candidaturii se realizează în perioada 3 iunie - 7 iunie 2022.  

După finalizarea procedurii de selecție, fiecare candidat selectat are obligativitatea de a aduce 

documentele în original înainte de încheierea contractului. 

 

Presedinte, 

Anamaria Vrabie 
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ANEXA 1 

 

 

CERINȚE OCUPARE POST MANAGER DE PROIECT 

 

Număr poziții: 1 

Perioada estimata pentru derularea activității: Iulie 2022 - Iunie 2023 

Număr de ore: 4 ore/zi, 12 luni 

ACTIVITĂŢI ÎN CARE ESTE IMPLICAT: 

Managementul proiectului 

 

RESPONSABILITĂŢI SPECIFICE POSTULUI: 

- 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 proiectui (tehnică și financiară) 

 

CUNOŞTINŢE ŞI ABILITĂŢI:  

- Abilități de comunicare și  de relaţionare cu cei din jur; 

- Abilități de management; 

 

STUDII/ EXPERIENŢĂ NECESARE OCUPĂRII POSTULUI: 

Studii superioare nivel licență - 3 ani; 

Experienţă în gestionarea proiectelor - 1 an. 
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ANEXA 2 

 

DOAMNĂ PREȘEDINTE, 

 

 

Subsemnata/ul .............................................., domiciliat/ă în localitatea .................................,  str 

....................................., nr. .........., bl. ....,  sc. ...., ap. ....,  legitimat/ă cu CI  seria ......  nr ................ 

eliberat de ..................... la data de ................... CNP: ..........................,  vă rog să îmi aprobați 

ocuparea postului de Manager de proiect în cadrul proiectului: „ I-Lab” Cod SMIS 2014+: 150612. 

 

 

 

Semnătura:  
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ANEXA 3 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnata/ul .................................., domiciliat/ă în localitatea .................................,  str 

....................................., nr. .........., bl. ....,  sc. ...., ap. ....,  legitimat/ă cu CI  seria ......  nr ................ 

eliberat de ..................... la data de ................... CNP: ..........................,  cunoscând prevederile 

Art. 292 Cod Penal, Art. 326 din Noul Cod Penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere faptul că nu am antecedente penale, nu sunt şi nu am fost urmărit sau condamnat 

de fapte prevăzute de legea penală. 

 

                                                         

   Semnătura: 

 


