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ANUNT RECRUTARE PERSONAL 
16 noiembrie 2010 

Fundatia Romanian Angel Appeal recruteaza in vederea angajarii personal pentru proiectul: 

“Femei pentru femei - Program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de 

baby-sitter” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeste in oameni!”, Axa prioritara 6 

„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de 

sanse pe piata muncii”.  

Procesul de recrutare vizeaza selectia de personal pentru urmatoarele 3 pozitii: 

 

1) Expert în relaţie cu autorităţile publice  
(contract individual de munca cu timp normal, durata determinata 30 – 33 luni) 

 

Descrierea generala a postului: 

Ocupantul postului acorda conform expertizei sale, consiliere de specialitate si suport echipei de 

implementare a proiectului cu privire la: stabilirea strategiei de comunicare cu autoritatile judetene, 

municipale, orasenesti si comunale si dezvoltarea instrumentelor de comunicare cu acestea; mentinerea 

unei legaturi constante si eficace pe toata durata proiectului cu toate autoritatile nationale care au rol in 

furnizarea de informatii necesare implementarii proiectului si in emiterea de avize, aprobari, certificari 

necesare implementarii activitatilor preconizate; realizarea demersurilor necesare incheierii de 

parteneriate strategice cu autoritatie administratiei publice locale (municipale, orasenesti si/sau 

comunale); supervizarea activitatilor proiectului, in special a celor derulate in parteneriat cu autoritatile 

publice nationale, judetene, municipale, orasenesti sau comunale si participarea la deplasari pe teren 

alaturi de echipa de implementare in scopul monitorizarii activitatilor proiectului, in special a celor 

derulate in parteneriat cu autoritatile publice.  

 

Cerinte:  

- Studii superioare in domeniul socio-uman sau sanatate, completate de studii 

postuniversitare in domeniul politicilor sociale si administratiei publice. 

- Experienta de lucru cumulata de minim 5 ani in sectorul public, intr-o pozitie de 

coordonare in domeniul protectiei copilului /asistentei sociale a familiei si copilului, 

dublata de experienta de lucru pe urmatoarele domenii: programe, monitorizare, 

politici, strategii.  

- Aptitudini tehnice si abilitati: cunostinte solide de utilizare PC (Word, Excel, Power Point, 

Internet Explorer), excelente abilitati de comunicare, capacitate de a planifica si de a 

lucra eficient in echipa, bun organizator.  

- Constituie avantaj experienta de lucru in domeniul acreditarii si monitorizarii serviciilor 

din domeniul protectiei copilului precum si certificarea ca formator. 
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Potentialii candidati sunt rugati sa depuna o aplicatie completa constand in: 

- Curriculum vitae in format Europass in limba romana cu specificatia postului vizat; 

- Copii xerox dupa diplomele, atestatele si certificatelele de absolvire care atesta 

informatia continuta in CV si conformitatea cu cerinte postului; 

- Scrisoare de motivatie. 

 

Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 30 Noiembrie 2010 ora 16.00.  

 

Aplicatiile pot fi depuse direct la secretariatul Fundatiei RAA din Strada Agricultori 116 A, 

Sectorul  2 Bucuresti (intrarea prin Aleea Alexandru Tzigara Samurcas) transmise prin e-mail la 

adresa resurseumane@raa.ro sau transmise prin fax la numarul 021 323 2490. Numai aplicatiile 

complete, transmise pana la termenul limita vor fi luate in considerare in vederea selectarii 

pentru interviu. 

.......................................................................................................................................................... 

 

2) Expert norme şi metodologii servicii de îngrijire a copilului 
(contract individual de munca cu timp partial, durata determinata 30 – 33 luni) 

 

Descrierea generala a postului: 

Ocupantul postului acorda, conform expertizei sale, consiliere de specialitate si suport echipei 

de implementare a proiectului cu privire la elaborarea si dupa caz, la revizuirea normelor 

metodologice legale si a metodologiilor ce reglementeaza functionarea serviciilor de ingrijire si 

educare a copiilor pe timpul zilei. In plus, coordoneaza activitatea expertilor pe termen scurt 

care lucreaza la elaborarea normelor metodologice si a metodologiilor de reglementare a 

functionarii serviciilor de ingrijire si educare a copiilor si participa la monitorizarea activitatilor 

ce au ca scop implementarea normelor legale si a metodologiilor elaborate in cadrul 

proiectului. 

 

Cerinte: 

- Studii superioare juridice completate de studii postuniversitare in politici sociale si 

administratie publica. 

- Experienta de lucru de minim 5 ani in sectorul public, intr-o pozitie de coordonare in 

domeniul asistentei sociale si implementare programe. 

- Aptitudini tehnice: cunostinte solide de utilizare PC (Word, Excel, Power Point, Internet 

Explorer), abilitatea de a coordona echipe, de a planifica si de a lucra eficient in echipa. 

- Constituie avantaj experienta de munca in domeniul reprezentarii institutiei in relatie cu 

autoritati si ONG. 

Potentialii candidati sunt rugati sa depuna o aplicatie completa constand in: 

- Curriculum vitae in format Europass in limba romana cu specificatia postului vizat; 
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- Copii xerox dupa diplomele, atestatele si certificatelele de absolvire care atesta 

informatia continuta in CV si conformitatea cu cerinte postului; 

- Scrisoare de motivatie. 

 

Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 30 Noiembrie 2010 ora 16.00.  

 

Aplicatiile pot fi depuse direct la secretariatul Fundatiei RAA din Strada Agricultori 116 A, 

Sectorul  2 Bucuresti (intrarea prin Aleea Alexandru Tzigara Samurcas), transmise prin e-mail la 

adresa resurseumane@raa.ro sau transmise prin fax la numarul 021 323 2490. Numai aplicatiile 

complete, transmise pana la termenul limita vor fi luate in considerare in vederea selectarii 

pentru interviu. 

.......................................................................................................................................................... 

 

3) Expert realizare pagini web  
(contract individual de munca cu timp partial, durata determinata 3 luni) 

 

Descrierea generala a postului: 

Ocupantul  postului va realiza pagina  de Internet a proiectului in concordanta cu specificatiile 

comunicate de catre managerul de proiect.  

 

Cerinţe:  

- Studii liceale 

- Experienţă relevantă în domeniul dezvoltare-design si administrare web 

- Portofoliu relevant de pagini de internet realizate 

 

Potentialii candidati sunt rugati sa depuna o aplicatie completa constand in: 

- Curriculum vitae in format Europass in limba romana care sa contina si specificatia 

postului vizat, precum si includerea in CV a link-urilor catre paginile de Internet 

realizate; 

- Copii xerox dupa diplomele, atestatele si certificatelele de absolvire care atesta 

informatia continuta in CV si conformitatea cu cerinte postului; 

- Scrisoare de motivatie. 

Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 30 Noiembrie 2010 ora 16.00.  

 

Aplicatiile pot fi depuse direct la secretariatul Fundatiei RAA din Strada Agricultori 116 A, 

Sectorul  2 Bucuresti (intrarea prin Aleea Alexandru Tzigara Samurcas),  transmise prin e-mail la 

adresa resurseumane@raa.ro  sau prin fax la numarul 021 323 2490. Numai aplicatiile 

complete, transmise pana la termenul limita vor fi luate in considerare in vederea selectarii 

pentru interviu.  


