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ANUNŢ SELECŢIE  

Responsabil activităţi implementare 

 

I. Informaţii generale despre proiect 

Denumire proiect: „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834 

Perioada de implementare: 13.06.2018 - 13.10.2019  

Beneficiar: Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) 

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

(POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1  

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. 

Proiectul are o valoare totală de 920.560,12 lei din care asistență financiară nerambursabilă 902.148,91, iar 

contribuția proprie este de 18.411,21 lei.  

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a 

participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru 

a crește calitatea politicilor publice din domeniu. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Dezvoltarea şi perfecţionarea cunostinţelor şi competenţelor resursei umane din organizaţiilor non-

guvernamentale în elaborarea propunerilor legislative şi colaborarea cu instituţiile publice, pentru un 

număr de 80 de persoane; 

2. Aplicarea cunoştinţelor dobândite de resursa umană, prin participarea la dezvoltarea de propuneri la 

politicile publice din domeniul social cu impact la nivel naţional, pentru un număr de 50 de persoane; 

3. Îmbunatăţirea colaborării şi a dialogului dintre organizaţiile non-guvernamentale şi autorităţile 

publice, pentru dezvoltarea capacităţii acestora de a iniţia parteneriate şi de a colabora în procesul 

de elaborare a politicilor publice. 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:  

• 100 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării 

proiectului; 

• 80 de angajați/voluntari ai organizațiilor non-guvernamentale instruiți în domeniile: dezvoltarea și 

monitorizarea politicilor publice, lobby si advocacy; 

• o vizită de studiu organizată, într-o țară membră UE, în vederea identificării și asimilării de bune 

practici; 

• o rețea de colaborare dezvoltată, din care vor face parte cel puțin 10 organizații non-guvernamentale 

şi o strategie a rețelei elaborată; 

• 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au ca scop prezentarea mecanismelor de 

implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice; 
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• 20 de ateliere de lucru organizate, la care vor participa 50 de persoane, care au ca scop elaborarea 

de propuneri la politicile publice din domeniul social; 

• 3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate; 

• o campanie de advocacy planificată și realizată în scopul promovării politicilor publice propuse; 

• un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru 

perioada 2018-2023; 

• o bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, ce va fi disponibilă atât pentru grupul țintă, 

cât și pentru publicul larg; 

• 2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi 

autoritățile publice, la care vor participa 100 de persoane; 

• o propunere alternativă la politicile publice din domeniul social, acceptată. 

 

II. Activităţi şi responsabilităţi ale expertului 
 

Activitate 

Perioada 
activitate 

(luna) 

Nr. ore 
alocate/ 

activitate Responsabilităţi Livrabile 

Subactivitatea 3.1 
Dezvoltarea şi 
coordonarea unei 
reţele de 
colaborare a ONG-
urilor 5-16 262 

• participă la activitatea de 
identificare a potenţialilor 
membri ai reţelei; 
• participă la activitatea de 
înfiinţare a reţelei; 
• identifică modalităţi şi 
resurse de dezvoltare şi 
sustenabilitate a reţelei; 
• identifică şi contactează 
posibili parteneri (instituţii 
publice, autorităţi relevante); 
• participă la întâlnirile 
reţelei; 
• participă la elaborarea 
strategiei de dezvoltare a 
reţelei; 
• alte atribuţii specifice 
activităţii. 

 
Metodologie pentru 
identificarea membrilor 
şi înfiinţarea reţelei  
Bază de date potenţiali 
membri reţea 
Corespondenţă 
potenţiali membri reţea 
Calendar întâlniri reţea  
Minute şi liste prezenţă 
întâlniri reţea 
Centralizator 
oportunităţi de 
finanţare 
Strategie de dezvoltare 
a reţelei 
Etc. 

Subactivitatea 4.3. 
Organizarea a 2 
conferinţe pentru 
întărirea 
colaborării între 
ONG-uri şi 
autorităţile 
publice 11-13 50 

• stabilire tematică conferințe 
• elaborare materiale 
conferinţe 
•  participare în cadrul 
conferințelor în calitate de 
expert 
• alte atribuţii specifice 
activităţii. 

Tematică conferinţe 
Materiale conferinţe 
Etc. 
 
  

 

III. Formă de contractare: Contract individual de muncă, norma de 26 h/lună. 
 
 
IV. Cerinţe: 

- Studii superioare finalizate; 
- Experiență de cel puțin 3 ani în coordonarea de activități; reprezintă avantaj experiența în 

coordonarea de rețele; 
- Cunoștințe utilizare PC; 
- Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane; 
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- Persoană responsabilă și organizată; 
- Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia; 
- Reprezintă avantaj cunoașterea sectorului neguvernamental și a domeniului social și deţinerea 

permisului de conducere, cat. B. 
 

 
V. Documente necesare  

- CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată. 
- Diploma de studii si alte diplome sau documente relevante. 

 
 
VI. Data limită  
Cei interesați sunt rugaţi să transmită până la data de 16.10.2018 documentele menţionate. Acestea vor fi 

transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.  

 

VII. Etape procedură de selecție: 
- Depunere CV și documentele necesare prin e-mail, până la data de 16.10.2018. 

- Evaluarea și selectia aplicațiilor primite în vederea invitării la interviu. 

- Interviu de angajare cu persoanele selectate pe baza CV-ului.  

- Comunicarea rezultatului interviului de angajare. 
 
 
 
Contact:  
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: asociatia.asised@gmail.com. 
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