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Anunț selecție coordonator proiecte 

 

Clusterul Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est (IMAGO-MOL) anunță 
procesul de selecție pentru 1 coordonator proiecte pe perioada nedeterminată. 

1. Principalele atribuții ale postului coordonator proiecte: 
- Desfasoara activitati suport necesare implementarii proiectelor Clusterului IMAGO-MOL in 

cooperare cu membrii echipei de management si executie 
- Organizeaza evenimente specifice activitatii Clusterului IMAGO-MOL: seminarii, workshopuri, 

C2C, evenimente de promovare 
- Organizeaza sesiuni de formare (metodologie de selectie participanti, organizare logistica, 

organizare baze de date si contactare participanti, promovarea evenimentelor, asistenta 
logistica a formatorilor) 

- Derulează activități de comunicare permanenta cu membrii Clusterului IMAGO-MOL si cu 
publicul tinta; 

- Realizeaza activități necesare extinderii lantului de furnizori, atragerea de noi membri, 
investitori dispusi sa participe activ la dezvoltarea sectorului de sanatate si implementarea 
noilor tehnologii medicale in Regiunea Nord-Est 

- Dezvolta activitati de crestere a vizibilitatii Clusterului IMAGO-Mol in plan national si 
international si contribuie la implementarea Strategiei de marketing si promovare a 
Clusterului IMAGO-MOL; 

- Comunica si promoveaza intr-un mod creativ proiectele si evenimentele Clusterului IMAGO-
MOL; 

- Elaboreaza articole, comunicate de presa, materiale de informare si promovare; 
- Utilizeaza instrumentele necesare editarii si procesarii materialelor concepute; 

 
2. Criteriile relevante ce trebuie indeplinite de candidati  

A. Condiții generale: 
a. are cetățenia romana, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European; 
b. cunoaște limba romana, scris si vorbit; 
c. are vârsta minima reglementată de prevederile legale; 
d. are capacitate deplina de exercițiu. 

 
B. Condiții specifice: 

a. studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent (preferabil într-unul din 
domeniile: economic, relații publice si comunicare, științe administrative); 

b. cunoștințe/competente/experiența profesionala de minim 3 ani, relevanta in domeniul 
managementul de proiect, in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finanțare 
europeana sau de la bugetul de stat  

c. minim 6 luni experiența in organizarea si coordonarea activității de formare 
d. cunoștințe limba engleza nivel B2 
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e. constituie avantaj cunoștințele si experiența in domeniul organizării si derulării de proceduri 
de achiziție publica 

 
3. Grila de evaluare  
• studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent in unul din domeniile: 

economic, relatii publice si comunicare, stiinte administrative)– 50 pct 
• minim 3 ani de experiență in domeniul managementului de proiect, in elaborarea si/sau 

implementarea proiectelor cu finantare europeana sau de la bugetul de stat – 25 pct 
• minim 6 luni experienta in organizarea si coordonarea activitatii de formare – 25 pct 

 
Total maxim punctaj: 100 pct. 

 
4. Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere: 
• curriculum vitae, model Europass, semnat si datat in care va fi menționata poziția vizată in 

cadrul proiectului; 
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 
• copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializări, precum si copiile ale documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului. 

 
5. Verificarea si evaluarea îndeplinirii condițiilor generale si specifice de selecție  

Dosarele candidaților vor fi verificate din punct de vedere al respectării condițiilor generale si 
specifice (existenta documente solicitate, încadrare in cerințe). 
 
Evaluarea dosarelor de selecție se realizează prin verificarea CV-ului si a documentelor suport 
solicitate si a modului in care acestea dovedesc îndeplinirea de către candidat a condițiilor indicate in 
anunțul de selecție.  
Se vor aplica criteriile obiective specificate in anunțul de selecție, conform grilei de evaluare si va 
stabili punctajul aferent fiecărui dosar de selecție. 
Pe baza acestor punctaje, se va realiza clasamentul candidaților. Vor fi admiși candidații care au 
obținut cel mai mare punctaj, selectați in ordine descrescătoare. 
 
In  situația in care doi sau mai mulți candidați au același punctaj, departajarea acestora se va realiza 
prin aplicarea de către comisia de selecție a criteriilor de departajare specificate in anunțul de 
selecție. In situația in care un candidat nu îndeplinește condițiile generale si specifice, va fi declarat 
respins. 
 
 

6. Elaborarea si aprobarea raportului de selecție 
 

Se vor consemna rezultatele evaluării dosarelor de selecție într-un Proces verbal de evaluare a 
dosarelor de selecție care se aproba de președintele asociației. 
Rezultatele evaluării dosarelor de selecție se comunica candidaților, prin afișarea rezultatelor pe site-
ul www.imago-mol.ro.  
Candidații pot contesta rezultatele fazei de verificare si evaluare a dosarelor de selecție în termen de 
1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se soluționează de o comisie de soluționare a 
contestațiilor, ce va fi numita prin Decizia Președintelui asociației.  

mailto:office@imago-mol.ro
http://www.imago-mol.ro/
http://www.imago-mol.ro/


Clusterul Regional Inovativ de Imagistica 
Moleculara si Structurala Nord-Est IMAGO-MOL 
IASI, STR. UNIVERSITATII, NR.16, IASI, corp A1, parter 
CIF: 31425214 
office@imago-mol.ro, www.imago-mol.ro 

Termenul de soluționare a contestațiilor este de o zi lucrătoare de la termenul limita de depunere a 
contestațiilor. 
Rezultatele soluționării contestațiilor se comunică candidaților, prin afișare  pe site-ul www.imago-
mol.ro. 
 

7. Calendarul procedurii de selecție: 

 
18.07 - 22.07.2022 -  transmiterea dosarelor de înscriere pe email: office@imago-mol.ro 
25.07.2022 - verificarea dosarelor de înscriere in ceea ce privește îndeplinirea condițiilor generale și 
specifice de participare; evaluarea dosarelor candidaților care îndeplinesc condițiile generale si 
specifice de selecție; 
26.07.2022- afișarea rezultatelor evaluării dosarelor candidaților care îndeplinesc condițiile generale 
si specifice de selecție; 
27.07.2022 - depunerea eventualelor contestații; 
28.07.2022- rezolvarea eventualelor contestații si afișarea rezultatelor finale. 
 
Detalii suplimentare: la tel. 0751 240 102 sau pe email: carmen.mihai@imago-mol.ro. 
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