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ANUNȚ RECRUTARE EXPERTI   

Direcția de Sănătate Publica Teleorman  recrutează experți externi, PE POSTURI IN AFARA 
ORGANIGRAMEI,   pentru echipa de implementare a proiectului „Personal specializat pentru un 
sistem de sănătate modern” după cum urmează : 

 

1. Responsabil local formare DSP Teleorman – pentru județul Vaslui  

2. Responsabil local formare DSP Teleorman - pentru județul Constanța  

3. Expert schimburi internaționale 

4. Expert supervizare științifică 

5. Asistent proiect DSP Teleorman  

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate 
modern”- proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa Prioriatară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea 
nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în 
parteneriat de Fundația RAA împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, Alba și Bihor. 

 

 
  
Aspecte specifice privind selecția Responsabililor locali formare – pentru județele Vaslui si 
Constanta   
 
Va fi selectat cate un expert pentru fiecare județ enumerat, cu respectarea următoarelor cerințe : 
 
CRITERII DE SELECȚIE MINIMALE 

 Educație solicitata Studii superioare – 4 ani 
 Cunoștințe de operare pe calculator –1 an 
 Experiența solicitata : Experiența în planificarea si organizarea operațiilor si activităților de 

formare - 3 ani 
 Experiența în pregătire de materiale si rapoarte - 3 ani 
 Competente solicitate • abilitați de comunicare si relaționare;  viziune clara asupra sarcinilor 

si activităților din proiect;  abilitați organizatorice si de încadrare în termene 
 

 Se atașează fisele de post conform cererii de finanțare si termenii de referința pentru 
selecția acestor experți 
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RESPONSABILITĂȚILE EXPERTILOR   SELECTATI 

Are responsabilitati în ceea ce priveste organizarea cursurilor de formare, conform obligatiilor din 
contractul de finantare. 

1. Organizeaza, din punct de vedere logistic, cursurile, conferintele/workshopurile/ seminariile 
desfasurate în cadrul proiectului; 

2. Ofera suport expertilor formatori prin distribuirea materialelor catre cursanti, organizarea 
grupelor, dosarelor cursantilor, colectarea documentelor necesare de la grupul tinta, 
administrarea certificatelor de formare 

3. Comunica cu castigatorul sau castigatorii procedurii de achizitie pentru organizare cursuri 
4. Realizarea la timp a rapoartelor periodice privind situatia organizarii cursurilor de formare 
5. Elaborarea la timp si conforma a raportarilor aferente proiectului 
6. Îsi însuseste si tine cont în activitatea sa, de toate actele normative si instructiunile emise pe 

toata durata proiectului. 
7. Are obligatia de a-si însusi si respecta Regulamentul de Ordine Interioara, precum si toate 

normele de protectia muncii aplicabile. 
8. Participa la întâlnirile echipei de proiect destinate organizarii cursurilor de formare ale 

partenerului, în diferite locatii sau via Skype. Redacteaza documentele necesare întâlnirilor si 
dupa caz, realizarea prezentari în powerpoint si/sau prezinta situatia organizarii cursurilor de 
formare. 

9. Participa la toate întâlnirile de evaluare a performantelor profesionale cu supervizorul direct, 
daca este cazul. 

10. Dovedeste flexibilitate în realizarea unor activitati neprevazute, care implica resurse umane 
suplimentare, contribuind cu expertiza si abilitatile sale la efortul echipei. 

11.  Sprijina munca de organizare si îndosariere electronica si pe hârtie, a documentelor 
rezultate pe parcursul implementarii proiectului, in domeniul formarii. 

 
Aspecte specifice privind selecția  Expertului schimburi internaționale 

Persoana selectata va trebui sa îndeplinească următoarele cerințe :  

Cerințe minimale  

Educație Solicitata :  

- Studii superioare in domeniul medical - 5 ani 
- Cunoștințe de operare pe calculator - 1 ani 
- Cunoașterea a cel puțin o limba străina - 2 ani 

Experiența solicitata 

- Experiența în colaborări internaționale - 5 ani 

Competente solicitate  

- abilitați de comunicare si relaționare la nivel internațional; 
- cunoașterea si înțelegerea foarte clara a obiectivelor specifice ale proiectului; 
- abilitați organizatorice 

RESPONSABILITĂȚILE EXPERTULUI  SELECTAT 

Are responsabilitatea organizarea schimburilor de experiența: 
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1. Identificarea si comunicarea cu institutii medicale europene cu competente în formare în 
domeniile de interes; 

2. Selectarea împreuna cu managerul de proiect si cu coordonatorii de formare a institutiilor 
europene adecvate îndeplinirii obiectivelor specifice ale proiectului; 

3. Organizarea schimbului de experienta si comunicarea cu grupul tinta care va participa la 
schimburile de experienta; 

4. Organizarea tuturor aspectelor logistice legate de participarea la schimburilor de experienta; 
5. Elaborare raport, pe baza feed-back-ului primit din partea membrilor grupului tinta 

participanti la schimbul de experienta. 
6. La solicitarea Managerului de Proiect, are obligatia de a participa la întâlnirile trimestriale de 

planificare si la alte activitati care au ca scop buna implementare a activitatilor proiectului. 
7. Are obligatia de a-si însusi si respecta Regulamentul de Ordine Interioara, precum si toate 

normele de protectia muncii aplicabile. 
8. Aplica procedurile si instructiunile de lucru existente, monitorizeaza si analizeaza procesele în 

care este implicat 
9. Participa la întâlnirile echipei de proiect si prezinta periodic sau la cerere statusul 

monitorizarii si evaluarii schimburilor de experienta. 
10. Participa la toate întâlnirile de evaluare a performantelor profesionale cu supervizorul direct. 
11. Dovedeste flexibilitate în realizarea unor activitati neprevazute, care implica resurse umane 

suplimentare, contribuind cu expertiza si abilitatile sale la efortul echipei. 
 
 

Aspecte specifice privind selecția  Expertului supervizare stiitifica 

Persoana selectata va trebui sa îndeplinească următoarele cerințe :  

Cerințe minimale  

Educație Solicitata :  

- Studii superioare in domeniul medical - 5 ani 
- Cunoștințe de operare pe calculator - 1 ani 
- Cunoașterea a cel puțin o limba străina - 2 ani 

Experiența solicitata 

Experiența relevanta in domeniul medical - 5 ani  

Competente solicitate  

- abilitați de comunicare si relaționare la nivel internațional; 
- cunoașterea si înțelegerea foarte clara a obiectivelor specifice ale proiectului;  
- abilitați organizatorice 

RESPONSABILITĂȚILE EXPERTULUI  SELECTAT 

Are responsabilitatea supervizarii programului de formare: 
1. Supervizeaza elaborarea continutului stiintific al programei/subiectelor dezbatute la cele 3 

Workshop-uri - seminarii/mese rotunde. 
2. Supervizeaza cu expertiza sa coordonarea activitatii angajatilor DSP-urilor, care au participat 

la stagii, de a prezenta subiecte de interes la cele 3 workshop-uri. 
3. Contribuie cu expertiza sa la supervizarea continutului medical din Instrumentul de 

planificare cursuri si comunicare. 
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4. Supervizeaza si ofera suport stiintific partenerilor în procesul de acreditare a sesiunilor de 
curs, în acord cu metodologia de monitorizare si evaluare a cursurilor. 

5. Îsi însuseste si tine cont în activitatea sa, de toate actele normative si instructiunile emise pe 
toata durata proiectului. 

6. La solicitarea Managerului de Proiect, contribuie cu expertiza sa la procesul de elaborare si 
revizuire a metodologiei detaliate a proiectului: participa la întâlnirile de planificare, 
elaboreaza sau redacteaza documente si planuri de lucru. 

7. La solicitarea Managerului de Proiect, are obligatia de a participa la întâlnirile trimestriale de 
planificare si la alte activitati care au ca scop buna implementare a activitatilor proiectului. 

8. Are obligatia de a-si însusi si respecta Regulamentul de Ordine Interioara, precum si toate 
normele de protectia muncii aplicabile.  

9. Aplica procedurile si instructiunile de lucru existente, monitorizeaza si analizeaza procesele în 
care este implicat. 

10. Participa la întâlnirile echipei de proiect si prezinta periodic sau la cerere statusul 
monitorizarii si evaluarii programului de formare. 

11. Participa la toate întâlnirile de evaluare a performantelor profesionale cu supervizorul direct. 
12. Dovedeste flexibilitate în realizarea unor activitati neprevazute, care implica resurse umane 

suplimentare, contribuind cu expertiza si abilitatile sale la efortul echipei. 
 

 
Aspecte specifice privind selecția    asistentului de proiect  GT DSP Teleorman 

Persoana selectata va trebui sa îndeplinească următoarele cerințe :  

Cerințe minimale  

Educație Solicitata :  

- Studii superioare 
 

Experiența solicitata 

- experienta de minim 3 ani.  

 Competente solicitate  

- capacitate de analiza si selecție; 
- viziune clara asupra sarcinilor si activităților din proiect 
- Abilitati de lucru cu calculatorul  

 

RESPONSABILITĂȚILE EXPERTULUI  SELECTAT 

- acorda suport necesar în procesul de selectie GT si în pregatirea raportarilor si 
documentelor proiectului  

- Realizeaza documentele de sinteza si raportarile privind GT sin indicatorii 
- Pregateste documentele suport pentru rapoartele tehnice 
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Criteriile si probele pentru selecția experților 
 
1. Depunerea documentelor solicitate mai jos   - criteriu eliminatoriu  

  
 Cerere de înscriere in procesul de  selecție cu indicarea denumirii spotului pentru care 

candidează ; 
 CV în format EUROPASS în limba română cu specification proiectului si a postului vizat , datat 

și semnat pe fiecare pagină ; 
 Copii conform cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atesta 

identitatea, potrivit legii după caz ; 
 Copii certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor de identitate si ale 

actelor de studii ( certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de 
către secretarul comisiei) ; 

 Adeverințe / diplome  și certificate de absolvire care atestă efectuarea unor specializări. 
Originalele sunt necesare pentru certificare ; 

 Documente justificative care atesta vechimea in munca si / sau in specialitatea studiilor , 
respectiv care sa ateste experiența profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului 
( ex : adeverințe de vechime in munca si in specialitatea studiilor, CIM, fise de post, 
recomandări etc. ) copii conform cu originalul ; 

 Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa il 
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta 
obligatoriu de către candidatul desemnat castigator intr-un termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea rezultatului final al procesului de recrutare si selecție ; 

 Adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 
6 luni anterior derulării procedurii de recrutare si selecție, de către medicul de familie al 
candidatului de către unitățile sanitare abilitate ; 

 Declarație de disponibilitate privind timpul alocat ; 
 Copie după certificatul de membru al Colegiului Medicilor ( pentru formatori / medici după 

caz ) ; 
 Copie după certificatul de formator autorizat de SNSPMPDS ( pentru formatori) ; 
 Declarația de acord a folosirii datelor personale completată și semnată ; 

 
Lipsa documentelor, neconcordanta intre informațiile din dosar si documentele solicitate 
candidaților, depunerea acestora la alta adresa decât cea indicate in anunț, sau după termenul limita 
precizat, atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului   

 
Informații privind modalitatea de depunere a documentelor necesare : 

Aplicațiile vor fi depuse direct la DSP Teleorman, din Alexandria, Str. Alexandru Colfescu nr.79,  Biroul 
Runos, la secretarul comisiei – d-na Carmen Bene  

Eventualele contestații la procedura, vor fi depuse in termenul prevăzut de calendar, la secretariatul 
DSP Teleorman.  
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Calendarul efectuării procedurii de recrutare si selecție : 
 

1. Publicarea anunțului de selecție 10 aprilie 2019 
2. Termenul limită pentru depunerea dosarelor  este 25 aprilie  2019 ora 10.00 

 
Etapa I. Verificarea eligibilității dosarelor depuse de către candidați 
 
3. Verificarea dosarelor înregistrate din punct de vedere al existentei tuturor 

documentelor solicitate, precum si al conformității acestora cu originalul - 25 aprilie   
2019 începând cu ora 12  

4. Afișarea listelor cu candidații admiși – 25 aprilie  2019 ora 16 
 

Etapa a II – a Evaluarea candidaților in cadrul probelor stabilitate de către comisie 
 
5. Analiza Cv-uri si documente depuse cf. anexei 1 la OMS 689/2018, 2 mai 2019 
6. Verificarea cunoștințelor si / sau aptitudinilor candidaților prin interviuri individuale – 

6  mai începând cu ora 11, fie prin prezenta fizica a candidatului in fata comisiei de 
recrutare si selecție la sediul DSP Teleorman, fie  utilizând tehnologia disponibila 
pentru realizarea de transmisii live video. (cf. anexei 2 la OMS 689/2018) In acest caz, 
candidatul va opta pentru o tehnologie de transmisei live video. 

7. Publicarea rezultatelor procesului de recrutare si selecție – 6    mai 2019  ora 14 
8. Primirea eventualelor contestații – 7   mai pana la  ora 16  
9. Analiza si soluționarea contestațiilor 8 mai 2019 
10. Afișarea rezultatelor contestațiilor / rezultatelor finale  9 mai 2019 pana in ora  16. 

 
 

 
 
Manager Proiect      Coordonator resurse umane  
Sferle Sorin        Bene Carmen 


