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EXPERT ÎN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN 
ANUN  DE POST VACANT 

List  de rezerv  - Agen i temporari - grupa de func ii AD, gradul 7 

Sunte i preg tit pentru urm toarea mare provocare?  

ETF caut  exper i în dezvoltarea capitalului uman (DCU), care s  contribuie la aplicarea cu succes a 
strategiei sale.  

Ave i experien  profesional  într-unul sau în mai multe din aceste domenii tematice? 

 analiza cererii de competen e/politici active pe pia a muncii 

 implicarea întreprinderilor în dezvoltarea competen elor 

 politici de înv are pe tot parcursul vie ii 

 politici i ac iuni de înv are la locul de munc  

Sunte i pasionat de dezvoltarea capitalului uman i dori i s  sprijini i reformele politicilor din rile în 
care î i desf oar  activitatea ETF? Atunci depune i-v  candidatura! 

Ce este Funda ia European  de Formare?  

Funda ia European  de Formare (ETF) este o agen ie a UE cu sediul la Torino, Italia. Funda ia ajut  
rile în tranzi ie i cele în curs de dezvoltare s  valorifice poten ialul capitalului uman prin reforma 

sistemelor de înv mânt i de formare profesional  i a pie ei muncii, în contextul politicilor UE 
privind rela iile externe. 

Sprijinim rile care se învecineaz  cu UE în eforturile lor de a- i îmbun t i sistemele de educa ie i 
formare profesional , de a analiza nevoile de competen e i de a- i dezvolta pie ele de munc . În 
acest mod, le venim în ajutor la îmbun t irea coeziunii sociale i la ob inerea unei cre teri economice 
mai durabile, de care vor beneficia statele membre i cet enii acestora prin îmbun t irea rela iilor 
economice. 

Ce oferim?  

Tipul contractului: Agent temporar – grupa de func ii AD, gradul 7. 
Durata contractului: trei ani, cu posibilitate de reînnoire – sau pe durata unui anumit proiect, sub 
rezerva efectu rii unei perioade de prob . 
Salariul obi nuit: pentru un angajat nec s torit, cu ase ani de experien  profesional  relevant : 
aproximativ 4 690 EUR net/lun ; pentru un angajat cu ase ani de experien  profesional  relevant , 
indemniza ie de expatriere i un copil aflat în între inere: aproximativ 6 650 EUR net/lun . 
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Ce ve i face i cum ve i lucra? 

În calitate de expert în DCU, ve i colabora îndeaproape cu al i exper i i membri ai echipei. Ve i stabili 
rela ii productive i de cooperare atât în cadrul ETF, cât i la nivel extern. Ve i face uz de 
competen ele de comunicare oral  i scris  cu diferite p r i interesate. Sunte i un om de echip  foarte 
bine organizat i cu atitudine deschis , entuziast  i proactiv . 

Ve i participa la unul sau mai multe proiecte ETF axate pe teme definite în strategia ETF. 

Ve i avea urm toarele atribu ii: 

 ve i sprijini dezvoltarea politicilor într-unul sau în mai multe din domeniile tematice men ionate mai 
sus 

 ve i sprijini monitorizarea politicilor de DCU i ve i oferi consultan  în materie de politici 

 ve i avea rolul de ofi er na ional de leg tur : ve i stabili i men ine rela ii cu p r ile interesate dintr-o 
anumit  ar  

 ve i contribui la programarea UE i la procesele de dialog în materie de politici de DCU 

 ve i utiliza dovezi cantitative i calitative privind evolu iile tematice i na ionale, ca parte a 
studiilor/evalu rilor aspectelor legate de DCU 

 ve i face schimb de cuno tin e prin diferite mijloace de comunicare în mas  i ve i implica p r ile 
interesate prin utilizarea unor metode inovatoare, inclusiv prin facilitarea evenimentelor, precum i 
prin utilizarea platformelor de comunicare social  i 

 ve i stabili leg turi i parteneriate cu serviciile UE, cu rile partenere i cu comunitatea 
interna ional  

Ve i c l tori atât în rile în care î i desf oar  activitatea ETF, cât i în statele membre ale UE. 

Criterii de eligibilitate 

Pentru a fi considerat eligibil, trebuie s  îndeplini i urm toarele cerin e pân  la data-limit  de depunere 
a candidaturilor: 

1 s  fi i cet ean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unei ri în care î i desf oar  
activitatea ETF, cu excep ia Belarus i a Rusiei; 

2 s  v  bucura i de drepturi cet ene ti depline; 

3 s  fi îndeplinit obliga iile impuse de lege privind serviciul militar; 

4 s  fi i apt din punct de vedere fizic pentru a îndeplini atribu iile postului; 

5 s  ave i un nivel de studii echivalent unor studii universitare cu durata de cel pu in patru ani, 
finalizate i atestate prin diplom , iar dup  ob inerea diplomei de studii, s  ave i cel pu in ase ani 
de experien  profesional  

sau 
sau  ave i un nivel de studii echivalent unor studii universitare cu durata de cel pu in trei ani, 
finalizate i atestate prin diplom , iar dup  ob inerea diplomei de studii, s  ave i cel pu in apte 
ani de experien  profesional ; 

Se vor lua în considerare numai diplomele care au fost acordate în statele membre ale UE sau 
pentru care autorit ile din statele membre respective au eliberat certificate de echivalen . 
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6 s  cunoa te i temeinic (nivelul C1 în toate categoriile, conform Cadrului european comun de 
referin  pentru limbi sau CECRL) una dintre limbile Uniunii i s  cunoa te i la nivel satisf c tor 
(nivelul B2 în toate categoriile, conform CECRL) o alt  limb  a Uniunii, în m sura necesar  
pentru îndeplinirea atribu iilor. 

Criterii de selec ie 

Candida ii trebuie s  aib : 

Experien  profesional  

 cel pu in ase ani - în ultimii 10 ani - de experien  profesional  în domeniul dezvolt rii capitalului 
uman, astfel cum se prevede la sec iunea „Ce ve i face i cum ve i lucra?” 

 din cei ase ani de experien  în domeniul dezvolt rii capitalului uman, cel pu in trei ani într-unul 
sau în mai multe domenii tematice ale ETF men ionate mai sus 

 experien  profesional  în sau pentru economii în tranzi ie i/sau în curs de dezvoltare 

Cuno tin e i competen e tehnice 

 cuno tin e foarte bune în DCU i într-unul sau în mai multe domenii tematice ale ETF men ionate 
mai sus 

 cuno tin e i competen e foarte bune în ceea ce prive te procedurile, instrumentele i mijloacele 
de consiliere în materie de politici în domeniul DCU 

 cuno tin e i competen e foarte bune în ceea ce prive te monitorizarea i evaluarea în domeniile 
tematice ale ETF 

 competen e foarte bune în aplicarea politicilor UE i a politicilor globale în cadrul programelor i 
instrumentelor în contextul cooper rii pentru dezvoltare 

 competen e foarte bune în ceea ce prive te stabilirea de contacte i încheierea de parteneriate cu 
organiza ii interna ionale 

 competen e digitale 

 limba englez : nivelul C1 în toate categoriile, conform CECRL. 

Competen e non-tehnice foarte bune în ceea ce prive te: 
 adaptabilitatea 

 analiza 

 sensibilizare i sensibilitate intercultural  

 cultivarea rela iilor de cooperare 

 comunicarea oral  i scris  

 autoorganizarea 

Atuuri: 
 cuno tin e i competen e într-unul sau în mai multe domenii transversale ale DCU: digital, 

ecologic, al genului 

 limba arab , francez  sau rus : nivelul B2 în toate categoriile, conform CECRL 
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Depunerea candidaturilor 

Termenul pentru depunerea candidaturilor este 18 mai 2022, ora 23.59 (ora din Torino). 

V  pute i depune candidaturile prin intermediul site-ului ETF, la sec iunile „about” (despre noi) i apoi 
„recruitment” (recrutare). 

Recomand m insistent s  nu a tepta i pân  la termenul de depunere a candidaturilor, întrucât traficul 
intens pe internet sau o problem  de conexiune la internet ar putea crea dificult i la transmiterea 
candidaturii. ETF nu poate fi considerat  responsabil  pentru întârzierile cauzate de astfel de 
dificult i. 

Cerin e formale 

Trebuie s  furniza i toate documentele men ionate mai jos, pân  la termen, de preferin  în limba 
englez : 

 o scrisoare de motiva ie de maximum o pagin , în care s  explica i de ce sunte i interesat de acest 
post i de domeniul (domeniile) tematic(e) la care dori i s  contribui i 

 un curriculum vitae utilizând formatul CV Europass; 
De re inut c  pentru etapa de selec ie vor fi acceptate numai candidaturile depuse online prin 
intermediul site-ului ETF, în conformitate cu cerin ele formale men ionate mai sus, cu indicarea 
domeniului (domeniilor) tematic(e). 

Selec ia 

Procesul de selec ie cuprinde trei etape consecutive: 

Etapa 1 – Examinarea candidaturilor 

1.1 Eligibilitate 

Echipa de recrutare va examina toate candidaturile. Numai candidaturile care îndeplinesc toate 
criteriile de eligibilitate i cerin ele formale vor trece la urm toarea etap . 

1.2 Selec ia pentru interviuri i probe scrise 
Pe baza informa iilor furnizate în curriculum vitae, comisia va evalua candidaturile pe baza experien ei 
profesionale, competen elor tehnice necesare i atuurilor. Candida ii care prezint  cele mai potrivite 
candidaturi vor fi invita i s  participe la un interviu i la probele scrise. Se preconizeaz  c  vor primi 
invita ii în jur de 6 candida i. 

ETF se a tept  s  primeasc  un num r mare de candidaturi. Ca atare, echipa de recrutare va 
contacta numai candida ii de pe lista scurt . Se preconizeaz  c  aceast  etap  va avea loc în iunie 
2022. 

Etapa 2 – Interviuri i probe scrise 

Comisia va evalua experien a profesional  i competen ele candida ilor necesare pentru post i pentru 
agen ii temporari ai UE printr-un interviu i probe scrise. Cel pu in o parte din probe vor fi evaluate 
anonim. Interviurile i probele scrise se vor ine în principal limba englez . 

Dup  finalizarea acestei etape, comisia va transmite directorului ETF o list  de candida i considera i 
cei mai potrivi i conform criteriilor de selec ie – care au ob inut cel pu in: 



 
 

 05 

 70 % din punctele alocate pentru competen ele non-tehnice i 

 70 % din punctele alocate pentru competen ele tehnice i experien a profesional  relevant . 
Se preconizeaz  c  aceast  etap  va avea loc între jum tatea lunii iunie i jum tatea lunii iulie 2022. 
Este posibil ca acest proces s  se desf oare de la distan . 

Etapa 3 - Lista de rezerv  

Având în vedere propunerea f cut  de comisie, directorul Funda iei Europene de Formare va stabili o 
list  de rezerv  cu cei mai potrivi i candida i. 

Aceast  list  va fi valabil  pân  la 31 decembrie 2023, iar valabilitatea sa poate fi extins  prin decizia 
directorului. Includerea în list  nu garanteaz  o ofert  de munc . 

Atunci când un post devine vacant sau trebuie ocupat, directorul poate s  îl ofere candidatului de pe 
list  al c rui profil corespunde cel mai bine nevoilor ETF de la data respectiv . 

Lucr rile comisiei 

Lucr rile i deliber rile comisiei sunt strict confiden iale, orice contact cu membrii s i fiind interzis. 
Contactarea acestora constituie motive pentru descalificarea din procedur . 

Condi ii contractuale 

Contractul de munc  
Contractul de munc  se încheie fie (a) pe o durat  fix  de trei ani, cu posibilitate de reînnoire, fie (b) 
pe durata unui proiect specific. Acesta se acord  sub rezerva unei perioade de prob  de nou  luni. 

Contractele agen ilor temporari sunt în conformitate cu articolul 2 litera (f) din Regimul aplicabil 
celorlal i agen i ai Uniunii Europene (CEOS). În cadrul acestui tip de contract, angajatul are obliga ia 
de a respecta Regimul aplicabil celorlal i agen i ai Uniunii Europene, precum i normele de aplicare 
relevante. 

ETF va avea obliga ia de a încheia contractul de munc  oferit doar în cazul în care, înainte de 
semnarea acestuia, candidatul selectat: 

 a prezentat, în original sau copie certificat , toate documentele relevante care îi dovedesc 
eligibilitatea, inclusiv un certificat care atest  c  nu are cazier judiciar; 

 a efectuat un control medical obligatoriu, în urma c ruia s-a stabilit c  este apt/  fizic pentru a- i 
îndeplini atribu iile; 

 a informat Funda ia European  de Formare în leg tur  cu orice conflict de interese existent sau 
poten ial i s-a constatat c  nu are niciun interes personal de natur  s  îi afecteze independen a 
sau vreun alt conflict de interese. 

Continuitatea ocup rii for ei de munc  între agen iile UE 
În cazul în care candidatul selec ionat de ine în prezent un contract de agent temporar în conformitate 
cu articolul 2 litera (f) i îndepline te condi iile pentru un transfer în temeiul dispozi iilor din Regimul 
aplicabil celorlal i agen i ai Uniunii Europene, marja de adaptare a acestui post este AD 6 – AD 8. 

Salariu i presta ii sociale 

În func ie de situa ia personal , membrii personalului pot avea dreptul la diverse indemniza ii, cum ar fi 
indemniza ia de expatriere, aloca ia pentru locuin , aloca ia pentru copii în între inere, aloca ia colar  
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etc. Salariul este supus unui impozit comunitar re inut la surs , iar membrii personalului sunt scuti i de 
impozitarea na ional . 

Informa ii suplimentare 

Documentele furnizate pe parcursul procedurii de recrutare nu vor fi returnate candida ilor, ci vor fi 
p strate la dosar, în cadrul Funda iei Europene de Formare, atât timp cât este necesar, i apoi vor fi 
distruse. 

Toate datele cu caracter personal colectate în vederea acestei proceduri vor intra sub inciden a 
legisla iei UE privind protec ia datelor cu caracter personal i confiden ialitatea informa iilor. 

Mai multe informa ii sunt disponibile în sec iunea Privacy statement (Declara ie de confiden ialitate) de 
pe site-ul Funda iei Europene de Formare. 

Candida ii care consider  c  le-au fost lezate interesele printr-o decizie legat  de procedur  pot 
depune plângere urmând instruc iunile disponibile pe site-ul ETF. 

 

NOTE:cDac  exist  discrepan e între diferitele versiuni lingvistice, se va considera corect  versiunea 
în limba englez .


