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ANUNȚ RECRUTARE EXPERT –MANAGER PROIECT    

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. Manager proiect POCU id 106519 „Personal specializat pentru un sistem de sănătate 

modern”” 

 

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 managerului de proiect  : va  fi selectata o persoana pentru 

asigurarea managementului proiectului cu o norma de 84 ore / luna ( de regula 4 ore/zi) 

 

Descrierea activității pentru care este selectat expertul: 

A1.1. Activitati de management a proiectului (transversale)  

Managementul de proiect este o activitate transversala care urmareste încheierea activitatilor 
proiectului cu îndeplinirea rezultatelor asteptate. În cadrul acestei activitati, pentru asigurarea 
managementului calitativ si cost-eficient vor fi realizate mai multe sub-activitati care vor respecta o 
metodologie detaliata de implementare a proiectului ce va fi elaborata de echipa de coordonare a 
proiectului. Instrumentele de lucru pentru aplicarea metodologiei vor fi stabilite, dezvoltate si 
agreate in cadrul echipei de coordonare a proiectului si vor fi utilizate de toti partenerii din proiect. 
Managementul financiar se va realiza prin derularea operatiunilor financiare si de verificare a 
achizitiilor în conformitate cu procedurile programului de finantare si legislatia în vigoare. Cheltuielile 
indirecte sunt prevazute ca rata forfetara de 15% din costurile directe eligibile cu personalul care nu 
fac obiectul subcontractarii. Pentru asigurarea calitatii proiectului vor fi organizate întâlniri periodice 
de evaluare a activitatii din proiect a fiecarui Partener si de analiza a rezultatelor obtinute. La aceste 
întâlniri, care se vor realiza trimestrial, vor participa reprezentanti ai tuturor partenerilor. Cu ocazia 
acestor întâlniri se vor stabili, pentru o perioada de 3 luni, masurile ce se impun pentru realizarea 
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activitatilor ce revin fiecarui partener si sarcinilor fiecarui membru al echipei de implementare în 
realizarea viitoarelor activitati. Managementul riscurilor, revizuirea riscurilor si a metodelor de 
atenuare vor fi un punct pe agenta întâlnirilor trimestriale de proiect.  La prima întâlnire de proiect, 
unde se va elabora si metodologia de implementare proiect, va fi prezent si un expert în domeniul 
egalitatii de sanse si nediscriminarii. Acesta se va asigura ca metodologia de implementare a 
proiectului ca respecta legislatia în vigoare în domeniul egalitatii de sanse, nediscriminare, 
accesibilitate persoane cu dizabilitati si persoane în vârsta. Totodata acesta va elabora un plan de 
masuri care vor fi respectate în derularea proiectului si care va cuprinde masuri concrete de 
eliminare a situatiilor de discriminare, plan de care se va tine seama la implementare. Va propune si 
va elabora curriculum pentru un modul scurt care va fi prezentat cursantilor la fiecare sesiune de 
curs. Medicii de familie vor fi constientizati de  subiecte ca egalitatea de sanse si nediscriminare si vor 
învata cum sa evite situatiile de discriminare în activitatea lor de zi cu zi. Acest expert va analiza toate 
activitatile proiectului si va elabora masurile din domeniu care vor fi aplicate în selectarea expertilor 
si a grupului tinta si în achizitiile de servicii si de produse din proiect. Cheltuiala aferenta acestui 
expert va intra pe linia de cheltuieli indirecte. Pentru transportul expertilor DSP Teleorman (întâlniri 
de organizare proiect, întâlniri de recrutare GT, întâlniri de organizare proiect) pe toata perioada de 
implementare a proiectului sa prevazut contractarea de servicii de leasing fara achizitie pentru un 
autovehicul. In privinta justificarii cheltuielilor de participare la întâlnirile de coordonare proiect am 
estimat ca vor fi 12 întâlniri în total, cate 3 organizate la solicitant si fiecare partener. Vor fi prezente 
la fiecare întâlnire câte 2 persoane de la fiecare partener al proiectului. Managerul de proiect si 
coordonatorii locali vor participa la toate întâlnirile. Din partea fiecarui partener mai poate participa 
un coordonator/expert, în functie de necesitatile impuse la acel moment de stadiul implementarii 
proiectului. justificare cheltuieli participare întâlniri de coordonare proiect: am estimat ca vor fi 12 
întâlniri în total, câte 3 organizate la solicitant si fiecare partener. Vor fi prezenti la fiecare întâlnire 
cate 2 persoane de la fiecare partener al proiectului. Managerul de proiect si coordonatorii locali vor 
participa la toate întâlnirile. De la fiecare partener mai poate participa un coordonator/expert, în 
functie de necesitatea momentului. Sub-activitatea vizeaza: 1) dezvoltarea de instrumente de lucru si 
implementare de planuri de lucru, proceduri, metodologii transversale (ex.: proceduri financiare, 
achizitii, de raportare; planul de evaluare a programului de formare); 2) monitorizarea activitatilor 
(colectarea continua a datelor privind indicatorii programatici si financiari ai proiectului, analiza 
datelor, analiza riscurilor si stabilirea masurilor de contracarare a riscurilor, vizite de monitorizare pe 
teren, redactare rapoarte tehnico-financiare etc.); 3) comunicarea cu Autoritatea de management 
POCU; 4) întâlniri de planificare si coordonare între partenerii proiectului; 5) managementul 
resurselor umane (recrutarea expertilor din echipa de coordonare si de implementare pentru 
pozitiile definite în proiect, administrarea contractelor de munca, dezvoltarea formularelor necesare 
pentru managementul activitatii expertilor din proiect, monitorizarea realizarii rapoartelor lunare de 
activitate ale membrilor echipei de proiect). Identificarea expertilor la nivelul solicitantului si 
partenerilor este responsabilitatea Managerului de proiect si a coordonatorilor locali de la nivelul 
partenerilor în prima luna de implementare a proiectului. Se va constitui echipa pe baza 
responsabilitatilor specifice posturilor. Selectarea si identificarea formatorilor se va realiza între luna 
6 si luna 16 de implementare a proiectului; 6) managementul financiar al proiectului (contabilitate, 
analiza si planificare financiara, raportare financiara); 7) consultanta si suport juridic, conform 
necesitatilor proiectului; 8) achizitionarea serviciilor si produselor (dezvoltare documentatie, 
implementare achizitie, managementul lantului de distributie, monitorizarea contractelor, asigurarea 
documentarii pasilor realizati); Pentru organizarea sesiunilor de formare/curs este nevie de 
achizitionarea de servicii de organizare cursuri. Desfasurarea unei proceduri de achizitie pentru 
servicii de organizare cursuri între lunile 2 si lunile 8 de implementare. Semnarea contractului este 
estimata în luna 8. Procedura de achizitie este responsabilitatea solicitantului DSP Teleorman. Se vor 
ocupa de aceasta procedura managerul de proiect cu sprijinul unui consultant specializat pe achizitii. 
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Cheltuiala cu aceste servicii de consultanta în achizitii intra în categoria de cheltuieli indirecte. 
Furnizorul de servicii care va fi declarat câstigatorul procedurii va avea responsabilitatea organizarii a 
79 sesiuni de formare în 15 judete între lunile 11 si 33 de implementare a proiectului. Achizitia de 
servicii organizare workshop: închirierea unei sali inclusiv cu echipamente timp de 2 zile, masa pentru 
54 participanti si moderatori, materiale curs pentru 50 participanti, transport si cazare pentru  
acestia. 9) activitati secretariale si de administrare a spatiilor si echipamentelor detinute de Solicitant 
si Parteneri si utilizate în derularea proiectului, 10) elaborarea metodologiei de implementare a 
proiectului, evaluarea si actualizarea acesteia;. 11) întâlniri de planificare si coordonare între 
partenerii proiectului  

RESPONSABILITĂȚILE MANAGERULUI DE PROIECT  

Coordonarea eficientă a tuturor activităţilor proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la 
cele mai înalte standarde de calitate. 
Obiective: 
1. asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului şi respectarea obligaţiilor contractuale 
care decurg din acordurile de parteneriat; 
2. pregătirea şi organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului şi asigurarea resurselor 
necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului; 
3. administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile şi cu 
condiţiile finanţatorului 
4. valorificarea şi dezvoltarea oportunităţilor pe durata implementării proiectului.  
5. planificarea pe baza planurilor detaliate de lucru, actualizate trimestrial; 
6. implementarea mecanismelor de conducere si decizionale la nivelul proiectului 
7. Implementarea mecanismelor de control – verificarea respectării graficului de implementare a 
proiectului, verificarea modului de realizare a sarcinilor individuale (prin intermediul fiselor de 
pontaj/time sheet aprobate si a activităților (rapoarte de activitate/rapoarte de progres/livrabile si 
rezultate obținute/verificări la fata locului, 
8. verificarea modului de utilizare a resurselor alocate proiectului; 
9. monitorizarea si evaluarea proiectului 
Sarcinile şi responsabilităţile postului 
- asigură implementarea unui sistem de management eficient; 
- asigură relaţia cu mediul extern; 
- asigură implementarea proiectului în conformitatea cu obligaţiile asumate prin contractul de 
finanţare si reglementările legale in vigoare 
- stabileşte cadrul de colaborare pe termen lung cu toţi partenerilor prin intermediul acordurilor de 
parteneriat; 
- monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse; 
- verifică pontajul lunar pentru persoanele din subordine; 
- stabilirea priorităţilor, contactul permanent cu partenerii 
- asigura corespondenta si contactul cu organismul de implementare 
- ordonanţează plăţile 
- coordonează ansamblul activităţilor proiectului şi aprobă planul de implementare 
- stabileşte propuneri asupra organizării evaluării, evaluează activităţile şi aduce corecţiile necesare 
- evaluează impactul proiectului şi comunică rezultatele finanţatorului şi partenerilor. 
- verifica si aproba rapoartele intermediare si finale, tehnice si financiare 
- verifica procesul achiziţiilor publice 
- verifica şi evaluează activităţile membrilor echipei de implementare; 
- răspunde de soluţionarea unor probleme de comunicare care apar la nivelul proiectului între 
principalii parteneri; 
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- răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contractul de finanţare; 
- răspunde de veridicitatea rapoartelor întocmite şi transmise către finanţator şi parteneri; 
- răspunde de respectarea procedurilor de lucru; 
- adoptă măsuri tehnico-organizatorice pentru a asigura realizarea activităţilor şi atingerea 
obiectivelor proiectului. 
 
STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE Manager proiect  : 
 
Educatie solicitata  
 
Experienta de peste 5 ani în coordonarea proiectelor - 5 ani 
Studii superioare – minim 4 ani 
Cunostinte de operare pe calculator – minim 2 ani 
Cunoasterea a cel putin o limba straina – minim 2 ani 
 
Experienta solicitata Experienta in management, coordonare si control – minim 4 ani 
 
Competente solicitate  
Management si coordonare; resurse umane; financiar-contabile; dezvoltare personala; consiliere 
profesionala; managementul calitatii; comunicare; utilizare PC. 

 
 

Criteriile si probele pentru selecția experților 
 
1. Depunerea documentelor solicitate mai jos   - criteriu eliminatoriu  

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

candidează ; 

 CV în format EUROPASS în limba română cu specificarea 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 ; 
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 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.  

 
Calendarul efectuării procedurii de recrutare si selecție : 
 

1. Publicarea anunțului de selecție  5 decembrie  2019 
2. Termenul limită pentru depunerea dosarelor  este 20 decembrie 2019 ora 1400 

 
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 –  23 
decembrie   2019 începând cu ora 9 

4. Afișarea listelor cu candidații admiși – 23 decembrie 2019 ora 12 
 

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, 23 decembrie 

2019 
6. Verificarea cunoștințelor si / sau aptitudinilor candidaților prin interviuri individuale – 

24 decembrie  începând cu ora 9, 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 –  24 decembrie 2019  ora 
16 

8. Primirea eventualelor contestații – 30 decembrie 2019 pana la  ora 14 
9. Analiza si soluționarea contestațiilor 31 decembrie 2019 
10. Afișarea rezultatelor contestațiilor / rezultatelor finale  31 decembrie 2019 pana in 

ora  14. 
 

 
      Coordonator resurse umane  
        Bene Carmen 


