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I. Informatii generale 
Fundația de Caritate și Întrajutorare “ANA”, în parteneriat cu Blocul Național Sindical – 

filiala Suceava, Uniunea Generală a Industriașilor din România - filiala “Bucovina” Suceava și 

Fundația Umanitară “Adam-Mădălin” Suceava va implementa, în perioada 23.05.2018 – 

22.09.2019, proiectul “Inițiativa Națională pentru Formularea și Promovarea de Politici 

Publice Alternative - INAPP”, cod SIPOCA: 276, cod MySMIS+: 112787, finanțat în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Operațiunea: Dezvoltarea și 

introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 

decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Axa Prioritară: 

Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1: CP2/2017 – Creșterea 

capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.  

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 988.949,78 lei, dintre care 813.947,08 lei 

reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul Social European, 

155.223,71 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din partea Guvernului României, iar 

cofinanțarea beneficiarilor este în valoare de 19.778,99 lei.  

Autoritatea de management a programului este Autoritatea de Management a Programului 

Operațional de Capacitate Administrativă prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice. 

Obiectivul general al proiectului este: “Creșterea capacității organizațiilor 

neguvernamentale, sindicale și patronale din România de a formula și promova propuneri 

alternative la politicile publice inițate de Guvern”.  

La activitățile și subactivitățile desfășurate în cadrul proiectului vor participa minim 400 
persoane, dintre care 240 reprezentanți și membrii de sindicat, 120 de reprezentanți și membrii 
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ai patronatelor, 40 de reprezentanți și membrii ai ONG, 4 reprezentanți ai autorităților publice, 
reprezentanți ai prese scrise și audiovizuale, precum și alte persoane interesate. 

Durata proiectului: 16 luni. 
Perioada de implementare: 23.05.2018 – 22.09.2019.  

 

II. Procedura de selectie a expertilor 
Pentru realizarea activitatilor Pertenerului 3- Fundatia Umanitara “Adam-Madalin” 

Suceava din cadrul proiectului este necesara incheierea unui contract civil de prestari servicii/ 
contract cesiune drepturi de autor cu un expert in domeniul politicilor publice. 

In vederea selectiei expertului politici publice s-a elaborat prezenta Procedura. 
 

1. Principiile si valorile care stau la baza prestarii activitatitor de implementare de catre 
expert  sunt urmatoarete: 

a. competenta profesionala; 
b. transparenta; 
c. integritate; 
d. impartialitate si obiectivitate; 

e. eficienta si eficacitate; 
f. neutralitate; 
g. responsabilitate. 
 
2. In  vederea  selectarii  expertului politici publice  pentru  realizarea unei brosuri de 

initiere in domeniul formularii de propuneri alternative de politici publice se  parcurg 
urmatoarele etape: 

a. publicarea unui anunt de selectie si a prezentei proceduri pe site-ul si pe site-ul 

proiectului http://inapp.ro si pe http://www.fundatia-ana.ro; 
b.  depunerea cererilor de inscriere si a dosarelor de candidatura; 
c.  evaluarea dosarelor de candidatura; 
d.  comunicarea rezultatelor procesului de selectie; 
e.  incheierea contractelor civile de prestari servicii/ contractelor cesiune drepturi de 

autor cu expertul selectat. 
 
3. Anuntul de selectie va fi publicat cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data  

stabilita pentru  selectie si va cuprinde urmatoarele elemente: 

a) pozitiile si  activitatile ce  urmeaza  a fi  implementate in cadrul  proiectului; 
b) conditiile generale si specifice de calificare; 
c) criteriile de selectie; 
d) data Iimita pana la care se pot depune dosarelor de candidatura si datele  de  contact 

ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de selectie, precum si locul de desfasurare a 
acesteia. 

 
4. (1).  Pentru inscrierea  in  procesul  de  selectie, candidatii trebuie sa  indeplineasce 

cumulativ  urmatoarele  conditii  generale de  participare:    
- sa fie cetatean roman/cetatean  a  altor state   membre  ale   Uniunii   Europene   sau   

a statelor apartinand  Spatiului  Economic European  cu resedinta in Romania; 
- sa aiba capacitate de exercitiu; 
- sa indeplineasca cerintele privind studiile necesare;  
- sa aiba o reputatie buna in domeniul sau de expertiza (declaratie pe propria raspundere 

ca nu a fost sanctionat disciplinar); 

http://inapp.ro/
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-  sa nu aiba antecedente penale care sa determine incompatibilitatea cu pozitia si 
activitatile ce urmeaza a fi efectuate. 
 

(2) In vederea selectarii candidatii trebuie sa indeplineasca si o serie de conditii specifice 
de calificare, care vor fi prezentate in Anuntul de selectie. Conditiile specifice de calificare 
pentru selectia expertilor se stabilesc, distinct, in raport de complexitatea activitatilor ce 
umeaza a fi  prestate pentru implementarea  proiectului. 

 
(3) In cazul in care, pe aceiasi pozitie prezentata in anuntul de selectie se inscriu mai 

multi experti care indeplinesc conditiile generale si specifice de participare acestia vor fi 
departajati utilizand o serie criterii de selectie; 

 
5. (1)  Pentru inscrierea in  procesul  de selectie, candidatii trebuie sa transmita pana la  

data si ora indicate in anunt, urmatoarele documente:  
- cerere de inscriere, conform modelului din Anexa 1; 
- copie act de identitate sau alt document care atesta identitatea potrivit legii; 
- copia documentelor care atesta studiile efectuate; 
- alte acte doveditoare privind studiile absolvite conform pozitiei; 
- copia documentelor care atesta experienta profesionala in domeniul specific pozitiei 

pentru care candideaza; 
- CV; 
- declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa determine 

incompatibilitatea cu pozitia si activitatile ce urmeaza a fi efectuate - Anexa 4; 
- declaratie pe propria raspundere ca nu a fost sanctionat disciplinar - Anexa 5. 

(2) Documentele doveditoare (copii ale diplomelor de studii, adeverinte de lucru, etc) 
trebuie certificate conform cu originalul. 

 

(3)  Modalitatea de depunere a candidaturii: 
a)  personal/  fie  prin  imputernicit:  sediul  Fundației Umanitare „Adam-Madalin” 

Suceava, str.6 noiembrie nr.5, bl.5, sc.B, et.1, ap.8, telefon: 0740 526056; 
b)  pe e-mail  (scanate cu semnaturile aferente) la una dintre adresele: 

madalinsv@yahoo.com  sau inapp@fundatia-ana.ro. 
 
 (4)  Candidaturile  transmise (in format  letric, la sediul  Fundației Umanitare „Adam-

Madalin” Suceava sau in format electronic pe e-mail) dupa data limita indicata in anuntul de 
selectie, precum si cele incomplete vor fi respinse. 

 
6.  (1) In vederea organizarii procesului de selectie a expertului politici publice  pentru  

implementarea de activitati in cadrul proiectului va fi constituita o Comisie de selectie si de 
solutionare a contestatiilor, formata din urmatoarele persoane: 

 
- Murariu Madalin Cristian – Presedinte 
- Murariu Ancuta Elena - membru 

 
(2)  Comisia de selectie este responsabila pentru  derularea  corespunzatoare  a  

procesului de evaluare in vederea selectarii  de experti. 
 
(3)  Comisia de selectie a expertilor are urmatoarele atributii: 

a. elaboreaza anuntul  de selectie; 
b. stabileste calendarul de selectie; 

mailto:madalinsv@yahoo.com
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c. stabileste conditiile specifice de calificare; 
d. stabileste criteriile de selectie/departajare; 
e.  realizeaza verificarea dosarelor de candidatura privind verificarea indeplinirii  

conditiilor de participare; 
f.  realizeaza procesul de evaluare a dosarelor conform criteriilor de selectie stabilite 

in vederea selectiei; 
g.  comunica rezultatele finale ale  procedurii de selectie (afiseaza rezultatele 

selectiei pe site-ul proiectului http://inapp.ro si pe site-ul Fundației de Caritate și Întrajutorare 
“ANA”: http://www.fundatia-ana.ro). 

 

(4)  Membrii  comisiei  de  selectie  si  ai comisiei  de contestatii  au obligatia  de  a 

respecta prevederile   legate   privind   regimul   juridic    al   incompatibilitatitor   si   
conflictelor   de interese,  respectiv  respectarea implementarii  principiilor  orizontale  privind  

egalitatea de sanse  si  egalitatea de gen. 
(5) Toţi membrii comisiei de selecţie au drept egal de vot. 
(6) Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele 

reguli: 
- îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi 

responsabilitate; 
- vor evalua în baza criteriilor stabilite; 
- vor formula aprecieri cu imparţialitate; 
- vor fi obiective în evaluare; 
- vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării; 
- vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia; 
- vor respecta procedurile şi termenele stabilite. 

 
7. Procedura de selectie consta in: 
(1) verificarea  indeplinirii   conditiilor  de  participare.    
(2) evaluarea dosarelor de candidatura: 

a) evaluarea dosarelor conform criteriilor de selectie stabilite;  
b) selectia  expertilor  se  realizeaza  in  ordinea descrescatoare  a punctajului  

obtinut de fiecare candidat; 
      c) in urma   procesului   de  evaluare,  comisia  de  selectie  elaboreaza  un  Raport  

de evaluare, in conformitate  cu   modelul   prevazut   in   Anexa    2, la  prezenta procedura; 
(3) comunicare rezultatelor finale si rezolvarea eventualelor contestatii. 
a) Pe baza rezultatelor cuprinse in Raportul de evaluare, se afiseaza rezultatele selectiei 

pe site-ul proiectului http://inapp.ro si pe site-ul Fundației de Caritate și Întrajutorare “ANA”: 
http://www.fundatia-ana.ro). Afisarea rezultatelor se va face in termen de maxim o zi 
lucratoare de la finalizarea selectiei; 

b) Eventualii candidatii nemultumiti de rezultatele evaluarii pot depune contestatie in 
termen de cel mult o zi lucratoare de la data comunicarii rezultatelor finale; 

c) Comisia are obligatia de a solutiona contestatiile in termen de cel mult o zi lucratoare 
de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor; 

d) Contestatiile vor fi analizate de comisia de solutionare a contestatiilor, rezultatul  va  fi  
consemnat intr-un  proces verbal si adus la cunostinta candidatului prin e-mail; 

e) Afisarea rezultatelor finale ale selectiei dupa solutionarea contestatiilor se va afisa pe 
site-ul proiectului http://inapp.ro si pe site-ul Fundației de Caritate și Întrajutorare “ANA”: 
http://www.fundatia-ana.ro. 

8.  Pe baza Rezultatelor finale ale selectiei de experti se va incheia un contract civil de 

prestari servicii/ contract cesiune drepturi de autor cu expertul  declarat  admis. 

http://inapp.ro/
http://inapp.ro/
http://inapp.ro/
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9.  (1) Expertul  are obligatia  si responsabilitatea sa presteze activitatile conform 
contractului incheiat in acest sens. 

(2) La semnarea contractului expertul are obligatia de a semna: 
a. Declaratia privind conflictul de interese (Anexa 3). 
 
10. Pentru serviciile prestate, expertul va fi remunerat conform contractului privind 

prestarea de activitati pentru implementarea proiectului, incheiat cu reprezentantul Fundației 
Umanitare „Adam-Madalin” Suceava. 

 
 

Intocmit, 
Presedinte 
Fundația Umanitara „Adam-Madalin” Suceava 
 
Murariu Madalin Cristian 
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III. Anexe 
Anexa 1 

 
 

 
Cerere de inscriere 

 
la concursul de selectie a expertilor din cadrul  

proiectului “Inițiativa Națională pentru Formularea și Promovarea de Politici 

Publice Alternative - INAPP”, cod SIPOCA/MySMIS+ 276/112787 

 

 

Subsemnatul(a) ………………………………….………………….. nascut(a) la data de ……….… 

legitimat(a) cu C.I. seria …... nr. ………….. CNP ……..…………………………………….. cu 

domiciliul in localitatea …………………………………. jud. …………..………………….. strada 

……………….. ……….. nr. .….. bloc. ……… ap .…….. telefon ………………………… e-mail 

…………………………..…………….. va rog sa-mi aprobati cererea prin care solicit inscrierea 

la concursul de selectie a expertilor din cadrul proiectului “Inițiativa Națională 

pentru Formularea și Promovarea de Politici Publice Alternative - INAPP”, cod 

SIPOCA/MySMIS+ 276/112787 pentru pozitia: 

□  expert politici publice 

Sunt apt(a) si disponibil(a) sa lucrez ca expert Politici Publice, pentru 

realizarea unei brosuri de promovare si de inițiere in domeniul realizării de  

propuneri alternative de politici publice. 

 

 

 

 

Data: …………………..                                               Semnatura: ……………………………. 
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                                                                                         Anexa 2 

Nr.    …  / …….2018 

 

Raport de evaluare 
privind selectia expertului politici publice in cadrul proiectului “Inițiativa 

Națională pentru Formularea și Promovarea de Politici Publice Alternative - INAPP”, 
cod SIPOCA/MySMIS+ 276/112787 

 

Subsemnatul ……………………………………., presedinte al comisiei de selectie desemnata prin 

decizia nr. ……  din ………., pentru evaluarea dosarelor de candidatura in vederea selectarii 

expertilor   pentru   prestarea   de   activitati    necesare   implementarii    proiectului 

“Inițiativa Națională pentru Formularea și Promovarea de Politici Publice Alternative - INAPP”, 

cod SIPOCA/MySMIS+ 276/112787, am procedat in data de ............ la analiza dosarelor de 

candidatura. 

 

I. Candidati inscrisi si indeplinirea conditiilor generale si specific de participare 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume 

candidat 

Pozitia pentru 

care s-a inscris 

Indeplinirea 

conditiilor de 

participare 

(DA/NU) 

Observatii 

1.      

2.      

3.      

 

II. Criterii de selectie 

In  cazul in care,  pentru  aceeasi  pozitie  prezentata in anuntul  de selectie,  s-au inscris  
mai multi  experti  care  au indeplinesc  conditiile  de participare prevazute  in Anuntul  de 
selectie,  acestia vor fi departajati  utilizand  urrnatoarele criterii de selectie si punctajele 
aferente: 

Criteriu Nivelul Punctaj 

Pregatire profesionala in domeniul specific pozitiei pentru 

care candideaza 

Studii universitare 3 

Studii post universitare 5 

Studii doctorale 8 

Studii postdoctorale 10 

Experienta profesionala in domeniul specific pozitiei pentru 

care candideaza 

Intre 2 si 5 ani 3 

Intre 5 si 10 5 

Peste 10 10 

Experienta in domeniul sustinerii de cursuri/seminarii 
Fara experienta practica 0 

Cu experienta practica 10 

Carti publicate in domeniul specific pozitiei pentru care 

candideaza 

Nu 0 

Da  10 
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Articole /studii in domeniul specific pozitiei pentru care 

candideaza publicate  

Nu  0 

1-5 articole 3 

Peste 5 articole 5 

Participare la conferinte nationale si internationale pe teme 

specifice pozitiei pentru care candideaza 

Nu  0 

1-3 conferinte 3 

Peste 3 conferinte 5 

 

III. Punctajul obtinut de candidati 

Se vor enumera candidatii in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute pentru fiecare 

pozitie in parte. 

Locul Numele  si prenumele candidatului Pozitia pentru care  s-a inscris 
Punctajul 

obtinut 

1.  Expert politici publice  

…    

 
Candidatul care va obtine punctajul cel mai ridicat aferent pozitiei pentru care s-a inscris va fi 

declarant admis. 

IV. Rezultatele finale ale selectiei de experti 

Candidatul(tii) declarat(ti) admis(si) in urma evaluarii dosarelor de candidatura sunt urmatorii: 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Pozitia pentru care s-a inscris 

Calificativul 

obtinut 

(admis/respins) 

1.    

…    

 

 

Comisie de evaluare 

 

Presedinte ……………………….. 

 

Membru  ……………………….. 
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Anexa 3   

 

 

DECLARATIE 

PRIVIND  CONFLICTUL  DE INTERESE 

 

 

 

Subsemnatul ………………………………………………,     expert in domeniul Politici Publice  in   

cadrul   proiectului “Inițiativa Națională pentru Formularea și Promovarea de Politici Publice 

Alternative - INAPP” cod SIPOCA/MySMIS+ 276/112787, declar pe  propria  raspundere,  sub 

sanctiunea  aplicata  faptei de fals in acte publice, ca  pe tot parcursul prestarii  de activitati in  

cadrul  proiectului voi evita  orice  situatie  de  conflict  de  interese  care  mi-ar putea  

influenta indeplinirea cu   impartialitate   si   obiectivitate   a   obligatiilor   mele.   lnteresele   

pot   include un beneficiu  pentru  mine  sau  pentru  familia  mea,   rude  de  pana  la  gradul  

IV,   pentru persoane  sau  crganizatii  cu care  am/  am avut  relatii  politice  sau  de  afaceri.  

In cazul in  care  pe parcursul prestarii  de servicii  voi  constata  ca  ma  aflu intr-un  conflict  

de interese,  voi instiinta de indata echipa de implementare a proiectului. 

 

 

 

      Data                                                                                     Semnatura           
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 Anexa 4 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

Subsemnatul/a ___________________________________, domiciliat/a 

în____________________, Str. _______________________________________ Nr.____, Bl. 

___, Sc. _____, Et. ___, Ap. ___, Judeţ/Sector _________________________, CNP 

____________________________, posesor/posesoare al/a CI/BI seria ______ nr. 

_____________, eliberat/ă de ____________________, la data de ______________, 

cunoscând prevederile Art. 292 Cod Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere faptul că nu am antecedente penale, care sa determine incompatibilitatea 

cu pozitia si activitatile ce urmeaza a fi efectuate in cadrul proiectului “Inițiativa 

Națională pentru Formularea și Promovarea de Politici Publice Alternative - INAPP” cod 

SIPOCA/MySMIS+ 276/112787. 

 

                                                           

Data completării:_______________                                ___________________________ 

                                                                                    (Nume, prenume) 

                                                                          ___________________________ 

                                                                                         (Semnătura) 
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Anexa 5 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND LIPSA ABATERILOR ŞI/SAU 

SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE 

 

 

Subsemnatul ___________________________________________, domiciliat în 

____________________________ Str. _______________________________________ 

Nr.____, Bl. ___, Sc. _____, Et. ___, Ap. ___, Judeţ/Sector 

_________________________,, posesor al C.I. seria _______ nr. ____________ eliberat 

de ____________ la data de ________________ având CNP ________________________ în 

calitate de candidat pentru poziţia de expert  Politici Publice in cadrul proiectului 

“Inițiativa Națională pentru Formularea și Promovarea de Politici Publice Alternative - 

INAPP” cod SIPOCA/MySMIS+ 276/112787, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de expert  Politici 

Publice şi a sancţiunilor aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu am înregistrat 

abateri disciplinare şi totodată, că nu am fost sancţionat disciplinar. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte şi înţeleg că 

Fundația Umanitara “Adam-Madalin” Suceava are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun. 

 

 

Data completării: ______________ 

                                                          

                                                                        ___________________________ 

                                                                                    (Nume, prenume) 

                                                                        ___________________________ 

                                                                                                    (Semnătura) 

 


