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Nr. înreg.729/08.07.2020 

 
ANUNȚ 

privind selecția de experți cooptați (12 poziții) pentru ocuparea poziției de Expert în 
vederea implementării A 4.4.  „Colectarea informațiilor necesare completării bazei de 

date” în cadrul proiectului ”A.N.A.N.P. - Pilon strategic în dezvoltarea comunităților 
locale și a mediului de afaceri prin consolidarea capacității administrative în ariile 

naturale protejate din România" 
SIPOCA /MySMIS 607/127638 

 
 

În temeiul Procedurii interne de recrutare și selecție nr. 528/31.05.2018 privind 
personalul ce urmează a fi încadrat pe postul de expert cooptat pentru a desfășura activități 
în cadrul proiectului ”A.N.A.N.P. - Pilon strategic în dezvoltarea comunităților locale și a 
mediului de afaceri prin consolidarea capacității administrative în ariile naturale protejate 
din România", SIPOCA /MySMIS 607/127638, Institutul Național de Cercetări Economice 
“Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, în calitate de partener al Agenției Naționale 
Pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P), organizează concursul pentru selecția a  12 experți 
cooptați în vederea implementării activității A 4.4. „Colectarea informațiilor necesare 
completării bazei de date” din cadrul proiectului.  

Proiectul ”A.N.A.N.P. - Pilon strategic în dezvoltarea comunităților locale și a 
mediului de afaceri prin consolidarea capacității administrative în ariile naturale protejate 
din România”, SIPOCA 607, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 
Operațional “Capacitate Administrativă” se încadrează în Axa prioritară 1: ”Administrație 
publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectivul specific 1.1: ”Dezvoltarea și introducerea de 
sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale 
orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP”. 

Obiectivul general al proiectului este acela de a eficientiza managementul ariilor 
naturale protejate şi de a sprijini dezvoltarea durabilă, bazată pe valorile biodiversității, în 
folosul cetățenilor şi al mediului de afaceri. 
  

Procesul de implementare a subactivității A 4.4. „Colectarea informațiilor necesare 
completării bazei de date” va avea în vedere realizarea unei baze de date geospațiale unitare 
a ariilor protejate și corelarea acesteia cu viitoarea platformă IT, precum și identificarea 
diferențelor și neconcordanțelor între datele scriptice și cele concrete din teren. 

 Experții cooptați selectați în urma acestei proceduri vor încheia cu Institutul Național 
de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” un contract individual de muncă pe o perioadă 
determinată de 12 luni. Monitorizarea și evaluarea activității experților se va realiza pe baza 
rapoartelor lunare de activitate și a livrabilelor elaborate de aceștia și atașate Rapoartelor de 
activitate lunare. 

      
 Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidații vor întocmi un dosar care va conține 
următoarele documente: 
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1. cerere de înscriere adresată conducerii Institutului Național de Cercetări Economice 

“Costin C. Kirițescu”; 
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 
3. copiile şi originalele documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile şi originalele documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului; 

4. un document care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
5. cazierul judiciar; 
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

7. Curriculum Vitae, model Europass – semnat şi datat pe fiecare pagină; 
8. copie după certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui, cu mențiunea 

”conform cu originalul”; 
9. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și veridicitatea documentelor 

depuse la dosar; 
10. listă proiecte, publicații științifice (articole, cărți); 
11. fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor; 
12. consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  

 Dosarele se depun fizic sau prin curier/poștă la Serviciul Financiar, Contabilitate, 
Resurse Umane şi Administrativ al INCE din București, Calea 13 Septembrie, Nr 13, camera 
221, parter, în perioada 09 - 13 iulie  2020, în atenția secretarului comisiei: d-na Marcela 
MIHALACHE. 
 Pot participa la procesul de selecție numai candidații care îndeplinesc cumulativ 
condițiile generale şi condițiile specifice. 
 
Condițiile generale pe care candidații trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a unui post de natură contractuală în cadrul Institutului Național de Cercetări 
Economice “Costin C. Kirițescu” pentru desfăşurarea activității A 4.4. „Colectarea 
informațiilor necesare completării bazei de date”   din cadrul proiectului ”A.N.A.N.P. - Pilon 
strategic în dezvoltarea comunităților locale și a mediului de afaceri prin consolidarea 
capacității administrative în ariile naturale protejate din România” SIPOCA 607, prevăzute 
în fişa postului:  
 

a. are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European şi domiciliu în România; 

b. cunoaşte limba română, scris, citit şi vorbit; 
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d. are capacitate deplină de exercițiu; 
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de către unitățile sanitare 
abilitate;  
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f. îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat; 

g. nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă. 

 
Condițiile specifice  pe care candidații la procedura de selecție trebuie să le îndeplinească:  
 
• să dețină diplomă studii de licență într-unul din domeniile: Științele Pământului și 
Atmosferei (Geologie, Geografie, Știința Mediului) sau Științe biologice și biomedicale 
(Biologie) sau Științe Sociale (Științe Administrative) sau Economie , conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 
specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ 
superior pentru anul universitar 2019-2020; 

• să dețină titlul de doctor în științe sau să fie înscris la studii doctorale într-unul din 
domeniile: Științele Pământului și Atmosferei (Geologie, Geografie, Știința Mediului) sau 
Științe biologice și biomedicale (Biologie) sau  Științe Sociale (Științe Administrative) sau 
Economie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea 
Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a 
structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020; 

• să dețină experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect în domeniul mediului; 

• să dețină experiență în implementarea de proiecte finanțate prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 
Calendar concurs: 
 

 08 iulie  2020: publicarea anunțului la sediul INCE (avizier) şi pe pagina de internet a 
Institutului; 

 09, 10, 13 iulie 2020, în intervalul 8.00 - 16.00: depunerea dosarelor de înscriere; 
 14-15 iulie 2020: evaluarea dosarelor de înscriere pe baza îndeplinirii condițiilor de 

participare; 
 15 iulie 2020, ora 16:00: afișare rezultate procedură selecție dosare; 
 16 iulie 2020, în intervalul 8.00 - 16.00: depunere contestații; 
 17 iulie 2020, ora 16:00: comunicarea și afișarea rezultatelor procedurii de soluționare 

a contestațiilor; 
 20 iulie 2020: probă interviu*; 
 21 iulie 2020: afișarea rezultatelor procedurii de selecție**; 
 22 iulie 2020, în intervalul 8.00 - 16.00: depunere contestații; 
 23 iulie 2020: anunțarea rezultatelor finale în urma procedurii de soluționare a 

contestațiilor.  
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*la interviu vor participa numai candidații ale căror dosare de înscriere au obținut, în urma 
evaluării, minim 70 de puncte. Proba de interviu va avea loc începând cu orele 10:30 la sediul 
Institutului Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu”, sala “Costin C. 
Kirițescu”. 
** candidații sunt declarați admiși pe baza punctajului obținut în ordine descrescătoare. 
Punctajul final se calculează astfel: punctajul obținut în urma evaluării dosarelor de 
candidatură are o pondere de  30% din maxim 100%, iar punctajul obținut în urma susținerii 
interviului are o pondere de 70%. 
 
Bibliografie pentru interviu 
 

1. Legea nr. 95 din 11 mai 2016 (*actualizată*) privind înființarea Agenției Naționale 
pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 

2. Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. Ordonanța de Urgență nr. 57 /2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4. Ordonanța de Urgență nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
managementului ariilor naturale protejate, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului României nr. 2151/30.11.2004 privind instituirea regimului de 
arie naturală protejată pentru noi zone, cu modificările şi completările ulterioare;    

6. Hotărârea Guvernului României nr. 1143/18.09.2007 privind instituirea de noi arii 
naturale protejate, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului României nr. 997 din 21 decembrie 2016 privind organizarea şi 
funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea 
şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

8. Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Ordin nr. 1.447 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în 
administrare și custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările şi completările 
ulterioare;. 

10. Task Force on Economic Benefits of Protected Areas of the World Commission on 
Protected Areas (WCPA) of IUCN, in collaboration with the Economics Service Unit 
of IUCN (1998). Economic Values of Protected Areas: Guidelines for Protected Area 
Managers. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 

11. Protected Area Management: Principles and Practices by Graeme Worboys, Michael 
Lockwood and Terry De Lacy. Oxford University Press; 

12. Protected Areas, People and Food Security an FAO contribution to the World Parks 
Congress, 2014 
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13. Economic and cultural values related to Protected Areas, Michael Getzner, Klagenfurt 
University, 2010 

14. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social și Comitetul Regiunilor ”Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o 
strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020, Comisia Europeană Bruxelles, 
2011  

15. Environmental Economics: An Elementary Introduction, R. Kerry Turner, David W. 
Pearce, Ian Bateman,  Financial Times Prentice Hall, 1993 

16. Eurostat (2017) Archive: Agri-environmental indicator - Natura 2000 agricultural areas  
17. European Environment Agency (EEA) (2015): State of nature in the EU - Results from 

reporting under the nature directives 2007–2012. Technical Report No 2 / 2015 
18. Alan Matthews, The greening architecture in the new CAP, 2018 
 

Data, 
08 Iulie  2020 

Director General, 
Prof. Dr. LUMINIȚA CHIVU 
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* Dacă un candidat nu îndeplinește toate condițiile minimale este declarat respins. Se va nota 
cu prezent și lipsă.  
 
Data:   
Semnătura, 

FIȘĂ DE VERIFICARE  
a îndeplinirii standardelor  în cadrul procesului de selecție pentru postul de expert cooptat pentru 

ocuparea poziției de Expert în cadrul  A 4.4. „ Colectarea informațiilor necesare completării bazei de 
date” din cadrul proiectului SIPOCA 607: ”A.N.A.N.P. - Pilon strategic în dezvoltarea comunităților locale 
și a mediului de afaceri prin consolidarea capacității administrative în ariile naturale protejate din România” 

 NUMELE CANDIDATULUI  

C
on

d
iț

ii
 m

in
im

al
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ob
li

ga
to

ri
i ș

i 
el

im
in

at
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ii
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a) Diploma de licență într-unul din domeniile cerute de proiect  

b) să dețină titlul de doctor în științe sau să fie înscris la studii 
doctorale într-unul din domeniile cerute de proiect 

 

c) să dețină experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect 
în domeniul mediului 

 

d) să dețină experiență în implementarea de proiecte finanțate 
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 
2020 

 
 

C
on

d
iț

ii
 d

e 
d

ep
ar

ta
ja

re
 

e) să dețină o vechime în muncă în domeniul mediului sau 
economic: 
- între 1 an – 5 ani: 15 puncte 
- peste 5 ani: 25 puncte 

 
 

f) să dețină experiență în implementarea de proiecte în 
domeniul mediului sau economic: 
- între 1 – 10 proiecte: 5 puncte 
- între 11 – 20 proiecte: 10 puncte 
- peste 20 proiecte: 15 puncte 

 

g) să dețină experiență în activitatea de cercetare  – 30 puncte  
h) Publicații: 
h.1) Reviste cotate BDI: 
- între 1 – 5 articole: 5 puncte 
- peste 5 articole: 10 puncte 
h.2) reviste cotate ISI: 
- între 1 – 3 articole: 5 puncte 
- peste 3 articole: 10 puncte 
h.3) Cărți: 
- între 1 – 3 cărți: 5 puncte 
- peste 3 cărți: 10 puncte 

 

 PUNCTAJ TOTAL (e+f+g+h)  



 

 
 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

Regulamentul (UE) 2016/679 
 
 
 Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kiritescu”, persoană juridică 
română cu sediul în localitatea Bucurețsti, Calea 13 Septembrie, Nr. 13, Sector 5, cod fiscal 
4192634, în calitate de angajator, având în vedere prevederile din Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date aduce la cunoștința candidatului __________________________________ următoarele: 
 

1. Informațiile oferite de dumneavoastră ce conțin date de identificare vor fi folosite în 
scopul întocmirii documentelor de angajare și a documentelor ce vizează relațiile de 
muncă; 

2. Stocarea datelor se va face conform reglementărilor în vigoare privind relațiile de 
muncă. 

 
 
 
           DIRECTOR GENERAL, 
           Prof. dr. Luminița Chivu 
 
 
 
 Imi exprim în mod expres consimțământul ca Institutul Național de Cercetări 
Economice “Costin C. Kirițescu” să folosească datele de identificare cu caracter personal, 
puse la dispoziție, numai pentru întocmirea documentelor de angajare și a documentelor ce 
vizează relațiile de muncă conform reglementărilor în vigoare. 
 
 

 
Nume și Prenume  Data: ________________ 
      
_____________________________ 
 
Semnătura 
 
____________________________ 
 
 


