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ANUNȚ 

privind organizarea selecției pentru ocuparea postului vacant de execuție Specialist 

Tehnic Monitorizare Ex-Post (1 post) în cadrul Unității de Management al Proiectului  

”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează concurs pentru ocuparea unui post 

vacant de Specialist Tehnic Monitorizare Ex-Post (1 post) cu contract de muncă pe perioadă 

determinată în cadrul Unităţii de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării 

cu Nutrienţi”- Finanțare Adițională (UMP-INPCP - FA), proiect finanțat de Banca Mondială 

(BM). Prin intermediul finanţării adiţionale obiectivul general de dezvoltare al Proiectului 

este de a sprijini Guvernul României în îndeplinirea cerinţelor Directivei Nitraţi la nivel 

naţional. Intervenţiile propuse se vor baza pe succesul şi lecţiile învăţate din proiectul 

iniţial, ca şi pe cele provenite din proiecte similare implementate în Europa şi Asia Centrală, 

precum şi în alte zone. 

Descriere generală 

a) Specialistul Tehnic – monitorizare ex-post este responsabil pentru monitorizarea ex-
post a investițiilor finanțate prin UMP CIPN 

b) Specialistul Tehnic – monitorizare ex-post este subordonat şi va raporta Specialistului 
Tehnic Senior Monitorizare şi Evaluare. 

Contractul individual de muncă se va încheia pentru o perioadă determinată, respectiv până 

la data de 31.03.2022 (data de închidere a Proiectului) și poate fi prelungit cu perioada de 

prelungire a Proiectului, dacă va fi cazul. 

 

Calificările minime solicitate pentru ocuparea postului sunt următoarele: 

 Studii superioare în economie / inginerie / agronomie sau alte științe asociate; 

 Minim 3 ani experienţă în managementul / implementarea / monitorizarea de proiecte; 

 Experienţă practică elaborarea și/sau implementarea de proceduri instituționale 
reprezintă un avantaj; 

 Experienţă relevantă în producerea de rapoarte diverse către un număr mare de 
instituţii. 

 Cunoştinţe avansate de lucru cu calculatorul şi o bună cunoaştere a MS Project și a 
pachetului MS Office (Ms Word, Excel, Access, Outlook, Power Point); 

 Capacitate bună de comunicare cu persoane cu pregătiri şi statute diferite, precum şi 
cu autorităţi locale şi naţionale; 

 Buna cunoaştere a limbii engleze scris/vorbit/citit este obligatorie. 

Selecția se va desfășura în conformitate cu Procedura Băncii Mondiale de Selecție a 

consultanților individuali, conform ”Ghidului de selectare și angajare a Consultanților de 

către Împrumutații Băncii Mondiale”, ediția ianuarie 2011, revizuită în iulie 2014 

(“Guidelines: selection and employment of consultants under IBRD loans and IDA credits & 

grants by World Bank borrowers”). 

 Detalii privind recrutarea, termenii de referinţă (atribuțiile postului) precum şi 

calificările solicitate pentru acest post sunt disponibile la adresa menționată mai jos, pe 
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website-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (www.mmediu.ro) și pe website-ul 

Proiectului (http://www.inpcp.ro).  

 Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să depună dosarul care cuprinde: 

- cerere de înscriere la concurs, în limba română; 

- Curriculum Vitae în limba română; 

- copie act de identitate; 

- copie carnet de muncă sau adeverință/adeverințe care atestă vechimea în muncă; 

- declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului; 

- alte documente relevante (diploma, certificate, recomandări etc.).  

 Selecţia candidaţilor se va face pe baza evaluării dosarelor, iar candidaţii selectaţi vor 

fi invitaţi telefonic/email să se prezinte la un interviu.  

 Dosarele se depun la sediul Unităţii de Management al Proiectului „Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienţi” (UMP) din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Calea 

Plevnei nr. 46-48, Corp E, et. 1, cam 11, Sector 1, Bucureşti sau electronic la adresele de e-

mail: catalina.criveanu@mmediu.ro, raluca.mateescu@mmediu.ro și 

mihaela.ilina@mmediu.ro 

 In cazul în care dosarul se va depune electronic la adresele de e-mail menționate mai 

sus, documentele solicitate în original prin anunț trebuie să fie furnizate de candidat în 

timpul selecției, la solicitarea comisiei de selecție.  

 Data limită pentru depunerea dosarelor este 01 Septembrie 2021. 

 Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la reprezentanții Unităţii de Management al 

Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP) la adresa indicată mai sus sau 

la: catalina.criveanu@mmediu.ro (telefon: 0756.036.082), raluca.mateescu@mmediu.ro 

(telefon: 0756.091.082), mihaela.ilina@mmediu.ro.   
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