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ARCADIA angajeaza Consultant intocmire studiu in cadrul proiectului “Formarea tinerilor experti romani  in domeniul 

dezvoltarii internationale”  
 

Despre proiect: 
Proiectul „Formarea tinerilor experti romani in domeniul dezvoltarii internationale” se desfasoara in perioada decembrie 2013- 

noiembrie 2014 la nivel national  si isi propune sa contribuie la  formarea de resurse umane specializate in politica 

de cooperare internationala pentru dezvoltare raspunzand nevoilor de orientare in cariera si de perfectionare 

academica a studentilor interesati de acest domeniu.  Proiectul este finantat de catre Ministerul Afacerilor 

Externe, din bugetul de Asistenta Oficiala pentru Dezvoltare implementat in Romania in parteneriat cu 

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare – Biroul Regional din Bratislava. 

Descrierea livrabilului: 

Titlul:  „Profilul expertului roman activ in domeniul cooperarii si dezvoltarii internationale”, 

Detalii: Aprox 30 pag (nu includ anexele); studiul va fi intocmit in limba romana si engleza; 

Grup tinta: comunitatea romaneasca din domeniul dezvoltarii internationale (mediul academic si profesional) 

Scop: conturarea profilului comunitatii de experti romani care activeaza in domeniul cooperarii pentru dezvoltare, 

activi la nivel national si/sau international; 

 

Acest studiu va avea in vedere: 

• Conturarea unei imagini globale asupra dimensiunii potenţiale a comunitatii expertilor romani din 

domeniul cooperarii pentru dezvoltare (definirea domeniului si a naturii profesiei, numarul estimativ de 

experti, in ce sub-domenii sunt specializati, zone geografice de competenta si activitate, retelele la 

care sunt conectati, evolutia carierei, formari profesionale urmate, etc.); 

• Identificarea şi capitalizarea unor experienţe relevante de succes (minim 20 de povesti din cel putin 5 

domenii diferite de activitate); 

• Conturarea imaginii acestui domeniul de activitate in Romania si legaturile existente cu mediul 

european; 

• Identificarea unor soluţii pentru creşterea profesionalizării acestui domeniu de activitate la nivel 

national ( aprox 2 pagini de recomandari incluse in cele 25 de pagini ale studiului); 

•  

Calendar livrabil: 

Livrabil /etape Data propusa*  

Plan de lucru, metodologie propusa, propunere cuprins 

studiu 

19 februarie 2014 

Lista persoane propuse pentru a fi incluse in studiu grupate 

pe domenii de activitate, zone geografice, retele 

3 martie 2014 

Studiu (varianta intermediara) 31 martie 2014 

Studiu (varinata finala) 25 aprilie 2014 

*(poate suferi modificari in functie de calendarul proiectului; modificarile  vor fi agreate impreuna cu expertul) 
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Aspecte administrative: 

Consultantul va lucra in stransa colaborare cu echipa de proiect si va raspunde solicitarilor acesteia in ceea ce 

priveste detalierea modului de lucru si a metodologiei propuse, a cercetarii efectuate si a rezultatelor finale. 

Consultantul se va asigura ca persoanele incluse in studiu  isi vor exprima in prealabil acordul privind utilizarea 

informatiilor si a datelor de contact de catre ARCADIA in vederea dezvoltarii comunitatii  romanesti de 

specialisti din domeniu. 

Toate livrabilele sunt trimise catre Managerul de proiect spre aprobare si acceptare. Plata serviciilor 

se va face in baza acceptului primit pentru livrabilele trimise. 

Cerinte: 

• Studii universitare si post-universitare in domeniul stiintelor sociale (reprezinta un avantaj focusarea 

pe domenii conexe Dezvoltarii Internationale); 

• Foarte bune  abilititati de cercetare, analiza si sinteza  (dovedite prin publicatii anterioare, activitate de 

cercetare in cadrul mediului academic/institut/centru de studii); 

• Familiarizare dovedita cu domeniul cooperarii si dezvoltarii internationale  (reprezinta un avantaj studii 

de specialitate, colaborare cu institutii/asociatii de profil); 

• Reprezinta un avantaj apartenenta la o retea (internationala/ nationala) de specialisti in domeniul 

extins al dezvoltarii internationale; 

• Excelente abilitati de redactare in limba romana si in limba engleza; 

• Deschidere pentru sugestii si recomandari pe parcursul redactarii studiului; 

• Da dovada de o puternica etica profesionala, proactivitate si capacitate de respectare a termenelor 

limita; 

 

Drepturi de proprietate intelectuala 

ARCADIA isi rezerva  toate drepturile de proprietate intelectuala asupra acestui studiu. 

Depunere aplicatie: 

Persoanele interesate sunt rugate sa timita CV-ul, o scrisoare de intentie, si o publicatie recenta la 

 adresa diana.rusu@arcadianetwork.org  pana la data de 5  februarie  2014. In cadrul CV-ului va rugam sa mentionati  

numele, ocupatia si datele de contact a 2 persoane care pot fi contactate pentru recomandare si lista de 

publicatii relevante.  Asteptam aplicatiile dvs in limba romana (CV, scrisoare de intentie), cu exceptia 

publicatiilor- acestea pot fi trimise in limba in care au fost scrise si publicate. 

Candidatii selectati pentru interviu vor fi contactati pana la data de 7 februarie 2014.  Pentru mai multe informatii 

ne puteti contacta la adresa  diana.rusu@arcadianetwork.org (in atentia Dnei Rusu Diana). 

 

ARCADIA- Asociatia Romana pentru Cooperare si Dezvoltare Internationala este o asociatie profesionala care 

are ca scop dezvoltarea comunitatii de profesionisti romani activi in domeniul dezvoltarii internationale prin 

oferirea unei platforme neutre de interacţiune pentru  specialisti si tineri profesionisti provenind din mediul 

academic, guvernamental si cel non-guvernamental activi in acest domeniu la nivel national sau international. 

  

  


