
 
 

 

Nr. SP 79/ 06 05 2020 

ANUNT PRIVIND SELECTIA EXPERTILOR ȘI A ASISTENȚILOR NECESARI DERULARII 

ACTIVITĂȚII 4 DIN ACORDULUI DE PARTENERIAT INTERINSTITUTIONAL DE 

COOPERARE ÎNTRE SNSPA și PRIMĂRIA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

În acord cu prevederile  Procedură privind contractarea experților în cadrul 
proiectelor implementate de SNSPA ( Anexă la decizia CA nr. 40/2020), ACORDULUI 
DE PARTENERIAT INTERINSTITUTIONAL DE COOPERARE (1016/24.09.2019) și 
ACORDUL SUBSECVENT nr. 4 la acordul cadru de parteneriat interinstituțional de 
cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii 
Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării 
Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 2020 – 2030 (nr. 
R230/22.04.2020), și cu Statul de funcții aferent proiectului Strategia pentru 
dezvoltare durabilă a Sectorului 1 2020 – 2030, conform ACORDULUI DE 
PARTENERIAT INTERINSTITUTIONAL DE COOPERARE (1016/24.09.2019), se vor 
selecta experții și asistenții care vor participa la activitatea de implementare a 
activităților, conform următorului calendar: 
 

Calendarul de selecție 

- 7 mai – Postarea anunțului privind procesul de selecție 

- 12 mai – Data limită pentru trimiterea dosarelor pentru selecție 

- 13-14 mai – Analiza dosarelor  

- 15 mai – Anunțarea rezultatelor 

- 17 mai  - Termen pentru depunerea contestațiilor 

- 18 mai – Anunțarea rezultatelor finale 

 
 
Aplicațiile  vor fi trimise la adresa: selectie.experti.sdds1@gmail.com



 
 

 

Pozițiile pentru care vor fi selectați experți 
Nr.crt Funcţia Nivel studii Perioada desfășurare activități    

1 Expert GL1 Protecție și incluziune socială Universitar Mai - Iunie 2020  

2 Expert GL1 Protecție și incluziune socială Universitar 
Mai - Iunie 2020 

3 Expert GL 2 Educație, cultură, sport și cercetare inovare Universitar 
Mai - Iunie 2020 

4 Expert GL 3 Sănătate şi bunăstare Universitar 
Mai - Iunie 2020 

5 Expert GL 4 Urbanism, infrastructură, spații verzi, locuri de joaca Universitar 
Mai - Iunie 2020 

6 Expert GL 4 Urbanism, infrastructură, spații verzi, locuri de joaca Universitar Mai - Iunie 2020 

7 Expert GL 5 Mediu, energie, protecția animalelor Universitar 
Mai - Iunie 2020 

8 Expert GL 5 Mediu, energie, protecția animalelor  Universitar 
Mai - Iunie 2020 

9 Expert GL 6 Muncă decentă şi creștere economic Universitar 
Mai - Iunie 2020 

10 Expert GL 7 Siguranța cetățenilor și bună guvernare Universitar 
Mai - Iunie 2020 

11 Asistent grup de lucru – 11 pozitii Liceal 
Mai - Iunie 2020 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fișa de post specifică pentru fiecare tip de poziție 
Persoanele încadrate ca Expert grup de lucru participa împreună cu coordonatorii Grupurilor de lucru la realizarea următoarele activități: 

o Stabilirea metodologiei și instrumentelor de lucru a grupurilor tematice; 
o Stabilire calendar întâlniri grupuri de lucru; 
o Prezentarea rapoarte elaborate în urma A3 și integrarea feedback-ului din partea membrilor înscriși în grupurile de lucru; (în cadrul primei 

întâlniri a GL); 
o Stabilirea formei finale a ODD-urilor (Agenda 2030) și a țintelor relevante pentru fiecare grup de lucru tematic (formularea ipotezelor de 

lucru inițiale) - from global to local (operaționalizarea ODD-urilor la nivel local); (în cadrul primei întâlniri a GL – se va pleca de la o propunere 
inițială); 

o Integrarea feedback-ului rezultat în urma consultării publice; 
o Predarea minutelor rezultate în urma întâlnirilor grupurilor de lucru tematice în cel mult 3 zile de la organizarea fiecărei întâlniri (cel puțin 5 

procese verbale pentru fiecare grup de lucru tematic); 
o Elaborarea contribuției grupului de lucru la Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 

 

Persoanele încadrate ca Asistent grup de lucru vor asista coordonatorii Grupurilor de lucru la realizarea următoarele activități: 

• Oferirea de asistență logistică Coordonatorilor Grupurilor de lucru în scopul organizării întâlnirilor grupurilor de lucru și a celorlalte activități: 
o Stabilirea metodologiei și instrumentelor de lucru a grupurilor tematice; 
o Stabilire calendar întâlniri grupuri de lucru; 
o Prezentarea rapoarte elaborate în urma A3 și integrarea feedback-ului din partea membrilor înscriși în grupurile de lucru; (în cadrul primei 

întâlniri a GL); 
o Stabilirea formei finale a ODD-urilor (Agenda 2030) și a țintelor relevante pentru fiecare grup de lucru tematic (formularea ipotezelor de 

lucru inițiale) - from global to local (operaționalizarea ODD-urilor la nivel local); (în cadrul primei întâlniri a GL – se va pleca de la o propunere 
inițială); 

o Integrarea feedback-ului rezultat în urma consultării publice; 
o Predarea minutelor rezultate în urma întâlnirilor grupurilor de lucru tematice în cel mult 3 zile de la organizarea fiecărei întâlniri (cel puțin 5 

procese verbale pentru fiecare grup de lucru tematic); 
o Elaborarea contribuției grupului de lucru la Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 



 
 

 

 

Conținutul dosarului de selecție și criteriile de selecție  

- CV – se va analiza experiență anterioară şi implicare în activități relevante pentru activitatea de implicată (dezvoltare durabilă) 70%; 

- Scrisoare de intenție - Calitatea Scrisorii de intenție 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Comisia pentru selectia expertilor care vor participa la desfasurarea activitatilor 

Nr.crt 
Funcţia 

Nume Prenume 

Comisia de selecție 

1 Manager de proiect Cristian Pîrvulescu 

2 Coordonator al activităților /Coordonator GL 5 Mediu/ Coordonator Desk 
research 

Arpad Todor 

3 Coordonator GL1 Protecție și incluziune socială  Alina Dragolea 

4 Coordonator GL 2 Educație, cultură, sport și cercetare inovare  Bogdan Florian 

5 Coordonator GL 3 Sănătate şi bunăstare Claudiu Crăciun  

6 Coordonator GL 4 Urbanism, infrastructură, spații verzi, locuri de joaca Vrabie Catalin-Ioan 

7 Coordonator GL 6 Muncă decentă şi creştere economic Aurelian Muntean 

8 Coordonator GL 7 Siguranța cetățenilor și bună guvernare Măriuca Constantin 

Comisia pentru analiza constestațiilor 

9 Expert transversal  Taranu Andrei  
 
Bogdan Iancu 

10 Coordonator cercetare calitativă  
   



 
 

 

6.05.2020 

Întocmit de: Cristian Pirvulescu, Manager de proiect 

 

 

 

 

 


