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Descrierea Pașilor Procesului de Recrutare și Selecție pentru rolul de 
Guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării  
 

• Lansarea proiectului de recrutare și selecție pentru rolul de Guvernator al Administrației 
Rezervației Biosferei Delta Dunării („ARBDD”) 

o Lansarea proiectului de recrutare și selecție pentru acest rol va avea loc joi 18 martie 
2021 

o Anunțul de lansare va fi publicat în media și pe canalele de distribuție specifice 
posturilor publice 

• Publicarea Job Description-ului pentru rol care cuprinde descrierea proiectului, a mandatului 
Guvernatorului ARBDD, Raportarea și Subordonarea rolului, precum și descrierea profilului 
ideal al candidatului, aici fiind incluse aspecte precum competențele cheie considerate 
necesare pentru a prelua acest rol, împreună cu setul de aptitudini și experiență necesară 
pentru a fi considerat eligibil în procesul de selecție. Publicarea Job Description-ului va fi 
realizată împreună cu anunțul de lansare a proiectului  

• Crearea și definirea unei grile de evaluare standard față de care va fi evaluată fiecare 
candidatură 

• Depunerea candidaturii persoanelor interesate de poziția de Guvernator al Administrației 
Rezervației Biosferei Delta Dunării 

o Candidaturile pentru rolul de Guvernator ARBDD vor fi trimise la adresa de email 
deltavie@steinandpartner.com 

o Intervalul de depunere este de 10 zile lucrătoare, în perioada 19 martie –1 aprilie 
2021 

o Toți candidații care vor aplica pentru acest rol vor primi, pe adresa de email de pe 
care au transmis candidatura, un mesaj cu confirmarea primirii candidaturii lor  

• Contactarea directă a tuturor candidaților eligibili conform grilei de evaluare care au aplicat 
pentru rolul de Guvernator ARBDD și programarea lor pentru interviu – perioada 19 martie 
– 6 aprilie 2021 

• Desfășurarea interviurilor cu candidații care au aplicat, interviuri care vor fi susținute de 
echipele Stein & Partner și Hart Consulting. Interviurile vor fi de două tipuri: 

o Interviurile structurale, susținute de echipa Stein & Partner 

o Interviurile bazate pe competențele prezentate în Job Description, susținute de 
echipa Hart Consulting 

o Interviurile vor avea loc în intervalul 1 aprilie – 12 aprilie 2021 
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• Aplicarea testului Hogan de către Hart Consulting pentru candidații care au trecut deja de 
etapa de interviu -13 – 19 aprilie 2021 

• Pregătirea listei scurte de către echipele Stein & Partner și Hart Consulting, cuprinzând 
candidații considerați cu potențial, potriviți pentru rolul de Guvernator ARBDD, adică acei 
candidați la care au fost identificate competențele necesare pentru rol și care s-au calificat 
pentru etapa următoare și în urma evaluării Hogan – 20 – 26 aprilie 2021 

• Prezentarea listei scurte către reprezentații USR PLUS – 26 aprilie 2021 

• Re-contactarea tuturor candidaților care au fost implicați în etapa de interviuri și transmiterea 
feedback-ului în urma procesului de selecție (selectat/ neselectat). 

 

București, 18 martie 2021 


