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ANUNȚ SELECȚIE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
Începând cu data de 1 iunie 2011, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi
Tehnic CNDIPT, cu sediul în strada Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti, 010176, telefon 021/31111162,
fax 21/3125498, este beneficiarul unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului POSDRU/57/1.3/S/30768
“Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale”.
Proiectul are ca obiectiv general susținerea procesului de îmbunătățire a sistemului național de educație și
formare profesională, prin creșterea atractivității și calității programelor de educație și formare profesională
asigurată prin pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea unei evaluări moderne și relevante a rezultatelor
învățării.
Proiectul se adresează cadrelor didactice care predau discipline tehnologice în cadrul învăţământului
profesional şi tehnic și are ca rezultate principale:




600 de cadre didactice formate şi certificate ca evaluatori de competenţe profesionale




80 de de cadre didactice formate şi certificate ca dezvoltatori de instrumente de evaluare

42 de cadre didactice formate şi certificate ca formatori de profesori evaluatori de competenţe
profesionale
42 de cadre didactice formate şi certificate ca formatori de profesori monitori interni si externi ai
evaluării

În vederea completării echipei de implementare a proiectului, anunţăm că în perioada 06-10 martie 2013,
CNDIPT organizează selecţie, prin concurs de dosare, pentru poziția de expert pe termen scurt - achiziții
publice.
Poziția: expert pe termen scurt / expert achiziții publice
Responsabilități: Activități de pregătire și derulare a procedurilor de achiziție publică în cadrul proiectului, în
conformitate cu legislația română în vigoare și prevederilor aplicabile peocedurilor de achiziție publică în
cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU.

Criterii de selecție:
Condiții generale: Studii superioare de lungă durată în domeniul juridic/economic.
Cerințe specifice :


Cunoștințe în domeniul achizițiilor publice susținute prin Certificat acreditat CNFPA/ANRMAP



Experiență în domeniul juridic/economic



Experiență în domeniul achizițiilor publice



Cunoștințe solide și experiență în desfășurarea procedurilor de achiziție publică în Sistemul
Electronic al Achizițiilor Publice

Durata de implementare a activităților: 15 martie 2013 – 15 august 2013
Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 10 martie 2013, la adresa de e-mail
posdru30768@gmail.com, prin transmiterea în format electronic a dosarului de înscriere care va conţine
următoarele documente:
 Curriculum Vitae, în format Europass, în limba română, semnat şi datat pe fiecare pagină de către
deponent
 documentele suport (diplome, certificate, adeverinţe, recomandări din partea beficiarilor serviciilor
sau alte documente care să certifice informaţiile relevante furnizate în CV pentru poziția dorită) cu
menţiunea “conform cu originalul” și semnătura deponentului, în format PDF;
 fotocopie a buletinului/carţii de identitate;
 declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale semnată și datată (conform model
anexat), în format PDF.

Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în considerare.
Persoanele interesate vor menționa în titlul e-mailului de înscriere poziția de EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE.
Candidații sunt rugați sa ceară o confirmare de primire a e-mailului.
În urma evaluării candidaturilor, persoanele selectate vor fi invitate sa depună în original Curriculum Vitae și
documentele doveditoare, pe suport hârtie, semnat şi datat, în termen de 2 zile de la data anunţării
rezultatelor selecţiei.
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Declaraţie de consimţământ

Subsemnatul/a……….............………............................, identificat/ă cu actul de identitate seria ............, nr.
...……........,CNP……..........…………………………cu
domiciliul
în
localitatea........................................
...........................................……………., str. .....……………………………….............................. nr. ........... bl. ........, sc.
........., ap. ........., sectorul/judeţul ............………………., declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de
acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate în condiţii de confidenţialitate, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin
Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin
Legea nr. 506/2004.

Semnătură,

