Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Nr. înreg.

61 / 17.07.2012
Aprobat,
Luminiţa Holban, Manager Proiect

ANUNŢ
ANGAJARE EXPERT BIODIVERSITATE ÎN CADRUL UNITĂŢII DE IMPLEMENTARE
A PROIECTULUI „MANAGEMENTUL INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI DURABIL AL
SITURILOR NATURA 2000 DIN BAZINUL FIZEŞULUI”
SMIS-CSNR 36416

Angajator:

Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania, CUI 16179760

Denumirea postului:

Expert biodiversitate în cadrul UIP

Nivelul de calificare:

Expert tip A, cu experienţă profesională de minimum 5 ani.

Data de începere:

1 august 2012

Durata contractului:

Determinată, 28 luni (până la 30 noiembrie 2014)

Norma de lucru:

76 ore /lună

Salariu brut lunar:

2370 RON/lună

Locul de muncă:

Sediul UIP din Cluj-Napoca şi aria de proiect (Bazinul Fizeşului)

Responsabilităţi:

Expertul în biodiversitate coordonează, monitorizează şi asigură

implementarea corectă şi la termen a activităţilor ştiinţifice, urmărind îndeplinirea contractelor. Expertul
urmăreşte, evaluează şi consiliază activitatea angajaţilor din cadrul proiectului; raportează în mod regulat
către managerul de proiect referitor la demararea, progresul, finalizarea şi rezultatele activităţilor de care este
responsabil; coordonează procesul de raportare pentru activităţile de care este responsabil şi transmite către
managerul de proiect şi responsabilul financiar informaţiile necesare elaborării rapoartelor către finanţator;
participă la procedurile de achiziţie pentru contractele referitoare la activităţile de care este responsabil;
menţine legătura cu subcontractanţii pe parcursul derulării contractelor; efectuează inspecţii regulate ale
Tel. 0742012626, Fax 0265 773273
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com
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lucrărilor; verifică documentele justificative anexate cererilor de plată; rezolvă eventualele probleme,
întârzieri sau nerespectări ale termenilor contractuali; verifică standardele tehnice de realizare a lucrărilor;
elaborează rapoarte scrise de verificare a conformităţii lucrărilor; dă undă verde efectuării plăţilor
intermediare şi finale către contractori.

Fişa postului:

Anexa I

Termenul limită de depunere a candidaturilor:

25 iulie 2012, ora 17.00

Modalitatea de depunere a candidaturilor:
Electronic, prin email la adresa ecotransilvania@gmail.com
Prin poştă sau personal la adresa Str. Griviţei nr. 4, Bloc 2, ap. 7, Sighişoara 545400, în atenţia d-nei
Codruţa Vranceanu.
Se va transmite CV-ul în limba română, în formatul modelului comun european pentru curriculum
vitae, menţionând cel puţin 2 persoane de contact care pot furniza referinţe.
Orice aplicaţie primită după termenul limită de depunere sau la o altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi
luată în considerare.

Persoana de contact:

Codruţa Vrânceanu, Manager Financiar, 0742012626
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Anexa 1: FIŞA POSTULUI
Denumirea poziţiei din proiect: EXPERT BIODIVERSITATE tip A
Cerinţe minime:
Studii superioare şi specializare în domeniul de Biologie (zoologie, botanică, silvicultură), preferabil
cu doctorat finalizat sau în curs de finalizare.
Experienţă minim 5 ani în cercetarea fundamentală a diversităţii biologice (floră, habitate, avifaună
etc) şi/sau a conservării diversităţii biologice.
Experienţă în coordonarea de activităţi de cartare (distribuţie) şi în elaborare de baze de date.
Atestarea competenţelor în domeniul biodiversităţii şi a conservării biodiversităţii prin publicarea de
lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate, comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi
participarea la proiecte naţionale şi internaţionale relevante domeniului;
Cunoştinţe privind legislaţia naţională şi europeană în domeniul biodiversităţii;
Cunoştinţe bune de operare calculator, MSOffice – Word, Excel, navigare internet.
Cunoaşterea ariei de proiect este un avantaj.
Relaţii funcţionale:
Expertul în biodiversitate este subordonat managerului de proiect şi coordonează activitatea echipei
de implementare a activităţilor A.1, A.2, A.3, A.4, A. 5, A.6 şi A.7.
Expertul în biodiversitate colaborează cu ceilalţi membri UIP (managerul financiar şi expertul în
comunicare).
Sarcini şi responsabilităţi:
Expertul în biodiversitate coordonează, monitorizează şi asigură implementarea corectă şi la termen
a activităţilor de care este responsabil, conducând echipele de angajaţi care implementează
activităţile respective.
Expertul îndeplineşte următoarele sarcini:
-

Asigurarea condiţiilor optime şi implementarea sarcinilor de lucru necesare atingerii

obiectivelor specifice proiectului;
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-

Selectarea protocoalelor de lucru împreună cu ceilalţi membrii ai echipei de implementare;

-

Participarea, alături de ceilalţi membrii ai echipei de implementare, la realizarea bazei de

date;
-

Elaborarea, alături de ceilalţi membrii ai echipei de implementare, a hărţilor în format digital

-

Conduce în mod eficient şi echitabil echipele care implementează activităţile de care este

responsabil;
-

Raportează în mod regulat către managerul de proiect referitor la demararea, progresul,

finalizarea şi rezultatele activităţilor de care este responsabil;
-

Contribuie la realizarea planului de management

Expertul în biodiversitate este responsabil de respectarea termenelor şi realizarea corespunzătoare
(conform cu obiectivele proiectului) a activităţilor pe care le coordonează.
Remuneraţie
Expertul coordonator se încadrează la categoria de personal „expert de tip A” în cadrul UIP şi
primeşte o remuneraţie de 40 RON/oră inclusiv taxe, impozite şi contribuţii.
Tip contract = contract de muncă pe perioadă limitată (conform graficului de lucru)
Număr total ore = 2128
Remuneraţie totală proiect (inclusiv taxe, impozite şi contribuţii) = 85120 RON

Grafic de lucru expert biodiversitate (nr. ore/luna):
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