
Cerinţele privind experţii tehnici propuşi şi cele privind membrii echipei de suport sunt 

detaliate în prezenta Fişă de date a achiziţiei. Pentru a verifica îndeplinirea acestor cerinţe, 

pentru fiecare expert tehnic şi pentru fiecare membru al echipei de suport, ofertantul va 

depune: 

- copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi 

menţionate în CV; 

- Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii (de ex. copii 

detaliate ale certificatelor si/sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari 

care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute) 

pentru a verifica indeplinirea cerintelor pentru fiecare expert-cheie propus 

- se va atasa CV-ului o anexă unde va fi explicata si exemplificata modalitatea de 

indeplinire a experientei profesionale relevante. 

 

Aceste copii ale diplomelor şi ale certificatelor şi/sau referinţelor emise de angajatori sau 

beneficiari trebuie să fie suficient de detaliate astfel încât să probeze atât calificările, cât 

şi experienţa profesională solicitate fiecărui expert în cadrul documentaţiei de atribuire. 

 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita documente şi informaţii 

suplimentare în scopul verificării datelor din aceste formulare. 

 

Cerinta nr. 2 

Personalul solicitat pentru îndeplinirea contractului 

 

 

Solicitat ■    Nesolicitat □ 

Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de Autoritatea contractanta ca 

fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului (personalul de specialitate si 

expertii care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului): 

 

1) Manager de proiect – 1 persoana 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic 

sau tehnic 

 Studii post universitare in domeniul managementului de proiect sau 

diploma/certificat de absolvire pentru Manager de proiect (cod COR 241919 sau 

echivalent) 

 Certificat de absolvire Expert accesare fonduri structurale si de coezine europene 

(cod COR 241948 sau echivalent) 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta  

 Minim 3 ani experienta profesionala in adminsitratia publica, demonstrata fie ca 

angajat in cadrul unor institutii publice, fie prin implementarea unor proiecte 

avand ca beneficiar institutii publice 



 Sa fi lucrat in calitate de lider de echipa in cel putin 1 proiect de asistenta tehnica 

finantat din fonduri nerambursabile 

2) Expert modelare dezvoltare – 1 persoana 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic 

sau tehnic 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in domeniul proiectelor finantate din fonduri 

nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, fie prin 

implementarea unor proiecte avand ca beneficiar institutii publice 

 Experienta practica in evaluare/dezvoltare institutionala demonstrata prin 

participarea in cel putin un proiect cu componente de dezvoltare a capacitatii unor 

institutii publice care gestioneaza programe cu finantare nerambursabila in 

calitate de expert intern/extern 

Sau:  

 Experienta practica in evaluare/dezvoltare institutionala demonstrata prin 

participarea in cel putin un proiect vizand dezvoltarea capacitatii institutionale 

pentru o autoritate/organism de management al instrumentelor structurale in 

calitate de expert intern/extern 

Sau: 

 Participarea in calitate de expert intern/extern in cel putin un proiect de asistenta 

tehnica pentru entitati care isi desfasoara activitatea in baza art. 60 din 

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 in vederea sprijinirii acestora pentru 

gestionarea fondurilor structurale si/sau de coeziune.  

 

3) Expert coordonare de sistem – 1 expert 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic 

sau tehnic 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in domeniul proiectelor finantate din fonduri 

nerambursabile nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, fie 

prin implementarea unor proiecte avand ca beneficiar institutii publice 

 Experienta in minim 1 (un) proiect de asistenta tehnica in domeniul 

managementului instrumentelor structurale implementate la nivelul adminsitratiei 

publice in calitate de expert intern/extern 



 

4) Expert planificare si elaborare de proceduri pentru un Program 

Operational – 2 persoane  

Fiecare expert va indeplini in mod individual cerintele minime de mai jos. Nu se vor lua 

in considerare cerntele indeplinite prin cumulul experientei expertilor. 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic 

sau tehnic 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in domeniul proiectelor finantate din fonduri 

nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, fie prin 

implementarea unor proiecte avand ca beneficiar institutii publice 

 Experienta specifica in cel putin un proiect in calitate de expert intern/extern cu 

responsabilitati privind planificarea Fondurilor Structurale si de Coeziune 

(elaborare/dezvoltare proceduri operationale) sau detinerea pe parcursul 

experientei profesionale a unei pozitii din care sa fi desfasurat acest tip de 

activitati  

Sau: 

 Experienta specifica prin participarea in cel putin 1 proiect vizand dezvoltarea 

capacitatii institutionale pentru o autoritate/organism de management in calitate 

de expert intern/extern 

 

5) Expert analiza cadru legislativ in implementarea  Instrumentelor 

Structurale – 1 persoana 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniu juridic 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in consultanta juridica privind legislatia comunitara si 

romaneasca relevanta administrarii si implementarii de programe/proiecte 

finantate din fonduri nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii 

publice, fie prin implementarea unor proiecte avand ca beneficiar institutii publice 

 Experienta in minim 1 proiect sau program finantat din fonduri nerambursabile 

in calitate de expert intern/extern 

 

6) Team leader – FSE – 1 persoana 



Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic 

sau tehnic 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in domeniul proiectelor finantate din fonduri 

nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, fie prin 

implementarea unor proiecte avand ca beneficiar institutii publice 

 Participarea in calitate de expert intern/extern in minim 1 proiect de asistenta 

tehnica pentru implementarea programelor operationale finantate din Fondul 

Social European, in care a detinut responsabilitati legate de coordonarea unei 

echipe de experti 

7) Team leader – FEDR – 1 persoana 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic 

sau tehnic 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in domeniul proiectelor finantate din fonduri 

nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, fie prin 

implementarea unor proiecte avand ca beneficiar institutii publice 

 Participarea in calitate de expert intern/extern in minim 1 proiect de asistenta 

tehnica pentru implementarea programelor operationale finantate din Fondul 

European de Dezvoltare Regionala, in care a detinut responsabilitati legate de 

coordonarea unei echipe de experti 

8) Team leader – FC – 1 persoana 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic 

sau tehnic 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului  

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in domeniul proiectelor finantate din fonduri 

nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, fie prin 

implementarea unor proiecte avand ca beneficiar institutii publice 



 Participarea in calitate de expert intern/extern in minim 1 proiect de asistenta 

tehnica pentru implementarea programelor operationale finantate din Fondul de 

Coeziune, in care a detinut responsabilitati legate de coordonarea unei echipe de 

experti 

9) Expert analiza institutionala  – 3 persoane 

Fiecare expert va indeplini in mod individual cerintele minime de mai jos. Nu se vor lua 

in considerare cerntele indeplinite prin cumulul experientei expertilor. 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in domeniul proiectelor finantate din fonduri 

nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, fie prin 

implementarea unor proiecte avand ca beneficiar institutii publice 

 Participarea in calitate de expert intern/extern in mimim 1 proiect in care sa fi 

prestat activitati de analiza institutionala sau detinerea pe parcursul experientei 

profesionale a unei pozitii din care sa fi desfasurat acest tip de activitate 

10) Expert juridic – 3 persoane 

Fiecare expert va indeplini in mod individual cerintele minime de mai jos. Nu se vor lua 

in considerare cerintele indeplinite prin cumulul experientei expertilor. 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul juridic  

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in calitate de expert juridic in domeniul proiectelor 

finantate din fonduri nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii 

publice, fie prin implementarea unor proiecte avand ca beneficiar institutii publice 

 Sa fi lucrat in calitate de expert juridic intern/extern in cel putin 1 proiect finantat 

din fonduri nerambursabile 

11) Expert achizitii publice – 3 persoane 

Fiecare expert va indeplini in mod individual cerintele minime de mai jos. Nu se vor lua 

in considerare cerintele indeplinite prin cumulul experientei expertilor. 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic 

sau tehnic 

 Certificat de absolvire pentru Expert achizitii publice (cod COR 241940 sau 

echivalent) 



 Certificat de absolvire Expert accesare fonduri structurale si de coezine europene 

(cod COR 241948 sau echivalent) 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in calitate de expert intern/extern de achizitii publice in 

domeniul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile fie ca angajat in cadrul 

unor institutii publice, fie prin implementarea unor proiecte avand ca beneficiar 

institutii publice 

 Sa fi lucrat in calitate de expert intern/extern de achizitii publice in cel putin 1 

proiect finantat din fonduri nerambursabile 

12) Expert management financiar si control – 3 persoane 

Fiecare expert va indeplini in mod individual cerintele minime de mai jos. Nu se vor lua 

in considerare cerintele indeplinite prin cumulul experientei expertilor. 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic 

 Certificat de absolvire Expert accesare fonduri structurale si de coezine europene 

(cod COR 241948 sau echivalent) 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 

 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in calitate de expert intern/extern in management 

financiar si control in domeniul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile 

fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, fie prin implementarea unor 

proiecte avand ca beneficiar institutii publice 

 Sa fi lucrat in calitate de expert intern/extern de management financiar si control 

in in cel putin 1 proiect finantate din fonduri nerambursabile 

13) Expert fonduri structurale  – 3 persoane 

Fiecare expert va indeplini in mod individual cerintele minime de mai jos. Nu se vor lua 

in considerare cerintele indeplinite prin cumulul experientei expertilor. 

Calificari si abilitati: 

 Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic 

 Certificat de absolvire Expert accesare fonduri structurale si de coezine europene 

(cod COR 241948 sau echivalent) 

 Cunostinte bune de limba engleza 

 Abilitati de utilizare a calculatorului 

Experienta profesionala relevanta: 



 Minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor 

universitare de lunga durata cu diploma de licenta 

 Minim 3 ani experienta in domeniul proiectelor finantate din fonduri 

nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, fie prin 

implementarea unor proiecte avand ca beneficiar institutii publice 

 Sa fi lucrat in calitate de expert intern/extern in instrumente structurale in cel 

putin 1 proiect finantat din fonduri nerambursabile 

 
 

- In probarea competentelor, solicitantii vor prezenta un Curriculum vitae. CV-urile 

trebuie să fie suficient de detaliate astfel încât să rezulte cel puţin îndeplinirea 

calificărilor şi experienţei profesionale solicitate fiecărui expert. Astfel, CV-ul şi 

documentele suport trebuie să conţină în mod obligatoriu titlul şi obiectul proiectului 

la care expertul a participat, descrierea sarcinilor îndeplinite de expertul respectiv şi 

poziţia acestuia în cadrul proiectului. Este recomandabil ca fiecare CV sa contina 

maxim 4 pagini. 

 


