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Competența face diferența! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea 
Europeană, din Fondul Social European 

 

Nr.    79 / 02.08.2018  
 
               Aprobat, 

                                                                                                     Presedinte 
             F. U. „Adam-Madalin” Suceava 

          Murariu Madalin Cristian 
 
 

 
Anunt 

 
privind selectia unui expert politici publice in cadrul proiectului  

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

 

In baza Procedurii interne a Fundației Umanitare „Adam-Madalin” Suceava privind selectia 
unui expert politici publice in cadrul proiectului “Inițiativa Națională pentru Formularea și 
Promovarea de Politici Publice Alternative - INAPP”, cod SIPOCA/MySMIS+ 276/112787, Fundatia 
Umanitara “Adam-Madalin” Suceava organizeaza concurs pentru selectia unui expert politici 
publice, pentru implementarea urmatoarei activitati: 

 
Subactivitatea - 3.1 Elaborarea si distribuirea la nivel national de materiale de informare si 

constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice 

Elaborarea unei brosuri informative privind elaborarea Propunerilor Alternative de Politici Publice. 

Brosura va contine toate informatiile relevante cu privire la necesitatea, posibilitatea si 

modalitatea de elaborare a propunerilor alternative de politici publice si va fi realizata in 

colaborare cu un expert in domeniul elaborarii de propuneri alternative de politici publice, care va 

fi consultat cu privire la continutul brosurii si va superviza acuratetea informatiilor prezentate. 

Se estimeaza ca, pentru realizarea brosurii de elaborare a politicilor publice,  va un lucra un 

expert in domeniul  politicilor publice,  timp de 5 zile cate 4 ore/zi, total 20 ore. Onorariul 

estimat pentru plata expertului in domeniul  politicilor publice este de 2.600 lei brut, respectiv 

130 lei brut/ora. 

In cadrul proiectului, Fundatia Umanitara “Adam-Madalin” Suceava are calitatea de Partener 3 si 
este responsabila de realizarea urmatoarelor activitati: 

 
Activitate: Activitatea 3 –  Crearea unei retele nationale de informare si constientizare cu 

privire la elaborarea  de propuneri alternative de politici publice; 
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Subactivitatea - 3.1 Elaborarea si distribuirea la nivel national de materiale de informare si 

constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice; 

a. Elaborarea unei brosuri informative privind elaborarea Propunerilor Alternative de Politici 

Publice, tiparirea in 500 de exemplare si distribuirea acesteia (400 de brosuri vor fi distribuite 

participantilor la seminariile de informare si constientizare, iar 100 de brosuri vor fi distribuite 

participantilor la cursurile de instruire). Brosura va contine toate informatiile relevante cu privire 

la necesitatea, posibilitatea si modalitatea de elaborare a propunerilor alternative de politici 

publice si va fi realizata in colaborare cu un expert in domeniul elaborarii de propuneri alternative 

de politici publice, care va fi consultat cu privire la continutul brosurii si va superviza acuratetea 

informatiilor prezentate. 

Rezultat program - Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in 

formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern;  

Rezultat proiect 1 - Retea tematica nationala de informare si constientizare cu privire la elaborarea 

si formularea de propuneri alternative de politici publice; 

Pentru realizarea brosurii de elaborare a politicilor publice este necesara incheierea unui contract 
civil de prestari servicii/ contract cesiune drepturi de autor cu un expert in domeniul politicilor 
publice. 

 
Principalele atributii ale postului: 
 

- Expertul in domeniul politicilor publice va elabora o brosura informativa privind formularea 
Propunerilor Alternative de Politici Publice. Brosura va contine toate informatiile relevante cu 
privire la necesitatea, posibilitatea si modalitatea de elaborare a propunerilor alternative de 
politici publice. Expertul in domeniul politicilor publice va fi responsabil pentru continutul brosurii 
si va superviza acuratetea informatiilor prezentate. 

  
Conditii generale de participare 
 
Pentru  inscrierea  in  procesul  de  selectie, candidatii trebuie sa  indeplineasce cumulativ  
urmatoarele  conditii  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 de studiu - studii universitare sau cursuri acreditate in domeniul 

politicilor publice; 
- sa aiba o reputatie buna in domeniul sau de expertiza (declaratie pe propria raspundere ca 

nu a fost sanctionat disciplinar); 
- sa nu aiba antecedente penale care sa determine incompatibilitatea cu pozitia si 

activitatile ce urmeaza a fi efectuate. 
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Conditii specifice de participare 
- sa aiba experienta de minim 2 ani in domeniul politicilor publice, respectiv comunicarii, 

lobby si advocacy. 
- sa detina diploma de formator sau sa fi activat cel putin 2 ani in invatamantul superior. 
 

In cazul in care, pe aceiasi pozitie prezentata in anuntul de selectie se inscriu mai multi experti in 
domeniul politicilor publice, care indeplinesc conditiile de participare, acestia vor fi departajati 
utilizand urmatoarele criterii de selectie si punctaje 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 

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 international pe teme 
specifice pozitiei pentru care candideaza 

Nu  0 

1-3 conferinte 3 

Peste 3 conferinte 5 

 
Continutul dosarului de candidatura. 
Pentru inscrierea in  procesul  de selectie, candidatii trebuie sa transmita pana la  data  si ora 
indicate in Calendarul de selectie, 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 atestaexperienta 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. 
 
Documentele doveditoare (copii ale diplomelor de studii, adeverinte de lucru, etc) trebuie 

certificate conform cu originalul. 
 
Modalitatea de depunere a candidaturii: 



 

4 
Competența face diferența! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea 
Europeană, din Fondul Social European 

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. 

 
Candidaturile  transmise  (in format  letric,  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. 
 
Perioada estimata pentru derularea activitatii si remuneratia aferenta 

 

Denumirea pozitiei Durata contractului Numarul de ore Onorariu brut /ora 

Expert politici publice 
30 zile de la data 

semnarii 
contractului 

5 zile cate 4 ore/zi, total 
20 ore. 

130 lei 

 
 

Calendarul de selectie 
 

Perioada  Activitatea  

02 august 2018 Publicarea anuntului pe site-ul Fundației de Caritate și Întrajutorare “ANA”: 
http://www.fundatia-ana.ro si pe site-ul proiectului http://inapp.ro) 

02-15 august 
2018 

Depunerea dosarelor. Candidatii vor depune toate documentele la sediul  
Fundației Umanitare „Adam-Madalin” Suceava sau in format electronic pe e-
mail) la una din adresele: madalinsv@yahoo.com sau inapp@fundatia-ana.ro 
pana la data de 15 august 2018, ora 1600. 

15 august 2018 Analiza si selectia dosarelor 

15 august 2018 Comunicarea rezultatelor(afisarea rezultatelor selectiei pe site-ul Fundației de 
Caritate și Întrajutorare “ANA”: http://www.fundatia-ana.ro si pe site-ul 
proiectului http://www.inapp.ro ) 

16 august 2018 Depunerea eventualelor contestatii 

19 august 2018 Solutionarea eventualelor contestatii 

19 august 2018 Comunicarea rezultatelor finale (afisarea rezultatelor finale pe pe site-ul 
Fundației de Caritate și Întrajutorare “ANA”: http://www.fundatia-ana.ro si pe 
site-ul proiectului http://www. inapp.ro ) 

 
 
Persoana de contact: Murariu Madalin Cristian - Presedintele Fundației Umanitare „Adam-

Madalin” Suceava telefon: 0740 526056, e-mail: madalinsv@yahoo.com. 
 

Intocmit, 
membru Comisia de evaluare 
 

Murariu Ancuta Elena 

mailto:madalinsv@yahoo.com
mailto:inapp@fundatia-ana.ro
http://inapp.ro/

