
ADRBI cauta colaboratori! 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regionala București Ilfov (ADRBI) caută colaboratori pentru evaluarea 

de proiecte depuse in cadrul Programul Operațional Regional (REGIO) 2014-2020, axele prioritare 3 

si 10. 

 

ADRBI este organism intermediar pentru Programul Operațional Regional (REGIO) 2014-2020 si in 

aceasta calitate are responsabilități privind evaluarea/selecția/contractarea cererilor de finanțare depuse de 

beneficiari, autorități publice locale din regiune.  Detalii despre program si atribuțiile ADRBI se regăsesc pe 

site. 

Detalii despre obiectivele specifice aferente axei prioritare 3 si axei prioritare 10  (ghidul solicitantului, 

inclusiv grilele de evaluare tehnica si financiara) se regăsesc la adresa http://2014-2020.adrbi.ro/axe . 

 

In acest moment căutam colaboratori, persoane fizice sau PFA, pentru evaluarea de proiecte prin care se 

solicita finanțare din POR, pe diferite obiective specifice, respectiv: 

 

AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 OPERAȚIUNEA A REABILITAREA 

TERMICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE 

AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI publice 

 

Numărul de proiecte care vor trebui evaluate: 25 

 

Pentru ca dorim sa finalizam procesul de evaluare cat mai rapid, estimam ca vom avea nevoie de maxim 4  

experți tehnici cu profil expert eficienta energetica, cerințele specifice minimale care trebuie îndeplinite 

de aceștia fiind detaliate mai jos.  

 

AXA PRIORITARA 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Prioritățile de investiții 10.1. (A 

si B),10.2 si 10.3 

 

In cadrul acestor axe s-au depus si se vor evalua proiecte prin care se intenționează crearea sau reabilitarea 

de infrastructuri educaționale (creșe, grădinițe, scoli, învățământ profesional si tehnic, respectiv învățământ 

superior). 

 

Numărul de proiecte care vor trebui evaluate: 60 

 

Pentru ca dorim sa finalizam procesul de evaluare cat mai rapid, estimam ca vom avea nevoie de maxim 6  

experți tehnici cu profil expert inginerie si 2 experți cu profil expert economist/financiar, cerințele specifice 

minimale care trebuie îndeplinite de aceștia fiind detaliate mai jos.  

 

CV urile însoțite de o scrisoare de intenție privind colaborarea cu ADRBI (în care va recomandam sa 

subliniați experiența considerata relevanta pentru colaborare!) pot fi depuse începând de astăzi la 

secretariatul ADRBI din str. Mihai Eminescu nr. 163,  etaj 2, sector 2 sau pot fi transmise prin email la 

adresa: contact@adrbi.ro cu solicitarea unei confirmări de primire (Daca nu primiți confirmarea de primire 

în maxim 24 ore de la transmitere va recomandam sa sunați la 021.315.96.59 pentru clarificare). Anunțul 

este valabil pana la finalizarea procesului de selecție a numărului de experți necesari, lucru care va fi 

anunțat în același loc pe site.  

CV urile si scrisorile de intenție vor fi evaluate pe măsura ce se depun si daca sunt îndeplinite condițiile 

minimale pentru începerea unei colaborări veți fi contactați pentru o discuție privind aceasta colaborare ( 

având drept scop pe de o parte confirmarea datelor înscrise în CV dar si descrierea mai detaliata a 

condițiilor - tehnice si financiare - de desfășurare a evaluării. 

 

http://2014-2020.adrbi.ro/axe
mailto:contact@adrbi.ro


Orice solicitare/întrebare aveti cu privire la acest anunt poate fi adresata directorului ADRBI la adresa 

dan.nicula@adrbi.ro (cu copie la contact@adrbi.ro) . 

 

Cerinte minime referitoare la pregatirea si experienta anterioara a expertilor care vor presta activitatile de  

evaluare tehnica si/sau financiara a proiectelor 

 

 

1. Expert inginerie: 

- Diploma universitara de licenta într-una din specializările aferente ramurii de științe (RSI) “inginerie 

civila”; 

- Experiența de cel puțin 3 ani în proiectare si/sau execuție de proiecte de infrastructura de tipul celor 

finanțate din fonduri europene (SPECIFIC: infrastructura educaționala) 

- Cunoașterea legislației românești în domeniul construcțiilor si domeniul achizițiilor publice;  

 

2. Expert economist/financiar: 

- Diploma universitara de licența într-una din specializările aferente ramurii de științe (RSI) ”științe 

economice”  

- Experiența profesionala de cel puțin 3 ani în întocmirea / analizarea aspectelor financiare ale 

proiectelor de tipul celor finanțate prin Programul Operațional Regional, inclusiv analiza cost-

beneficiu (infrastructuri publice) 

- Cunoaşterea legislaţiei romaneşti în domeniul achiziţiilor publice. 

 

3. Expert eficienta energetica: 

-  Diploma universitara de licența într-una din specializările aferente domeniului de licența (DL) 

„inginerie energetica”; 

- Minim 3 ani experiență profesionala în aspecte tehnice, comerciale, legislative/ reglementare, sociale 

si/sau financiare privind eficienta energetica în domeniul industrial/construcții. Constituie un avantaj 

experiență profesionala care acoperă cat mai multe din aceste aspecte; 

- Minim 1 an experiență profesionala în efectuarea de audit energetic; 

-  Cunoștințe cu privire la cele mai bune practici la nivel european / mondial în politici privind 

eficienta energetica, dovedite prin implicarea în proiecte în acest domeniu pe o functie cu atributii 

relevante si/sau prin publicarea de articole/carti pe aceasta tema; 

-  Atestat auditor energetic conform Ordinului 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice 

„Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri ” 

-  Cunoaşterea legislaţiei romaneşti în domeniul construcțiilor. 

 

 

IMPORTANT! : Experiența anterioara in evaluarea de proiecte similare (finanțate prin Programul 

Operațional Regional sau alte programe de finanțare)  este foarte importanta pentru noi si poate fi 

hotărâtoare in selectarea experților. De aceea se recomanda ca in scrisoarea de intenție care va însoți 

CV sa fie prezentate detalii verificabile privind aceasta experiență.  

 

NU pot participa la procesul de evaluare experți care au participat la elaborarea proiectelor depuse 

in regiunea București Ilfov pentru finanțare POR 2014-2020 sau sunt angajați in cadrul autorităților 

publice locale din regiunea București Ilfov (mențiune: in procesul de selecție vor fi verificate inclusiv 

condițiile specifice  definite in procedurile programului pentru evitarea conflictului de  interese)  
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