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ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI 

pentru implementarea proiectului cod SIPOCA 304 / cod MySMIS 110309 

- reluare -  

 

 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de beneficiar al proiectului 

„Dezvoltarea de politici şi mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entităţi asociative de tip 

intercomunitar şi promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, 

derulează selecția de experți în vederea implementării următoarelor activități: 

 Elaborarea unui set de politici publice alternative privind furnizarea de servicii de utilitate publică de 

calitate de către asociații ale APL-urilor și parteneriate de tip public-privat;  

 Creșterea capacității personalului din ONG-uri și parteneri sociali de a formula politici publice 

referitoare la serviciile furnizate de către entități de utilitate publică și parteneriate de tip public-

privat și promovarea principiilor orizontale prin sesiuni de instruire specifice. 
 

 Având în vedere: 

 Contractul de finanțare nr. 101/27.04.2018 și anexele acestuia; 

 Prevederile Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, apelul CP2/2017 și Ghidul 

Beneficiarului POCA; 

 Hotărârea nr. 5/21.02.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST de 

aprobare a proiectului, a activităților și cheltuielilor acestuia; 

 Dispoziția nr. 4/8.03.2018, prin care se nominalizează echipa proiectului, conform posturilor prevăzute în 

cererea de finanțare, cu modificările și completările ulterioare; 
 

în vederea implementării activităților menționate mai sus, este necesară ocuparea următoarelor posturi: 

- Expert elaborare politici publice – 2 posturi; 

- Expert instruire – 7 posturi. 

 

CERINȚE SPECIFICE: 
 

1. Expert elaborare politici publice – 2 posturi * 21h/lună * 3 luni * 140 lei/oră (inclusiv cote 

angajator) 

Fișa postului:  

Educație solicitată: studii superioare de specialitate de lungă durată în unul dintre domeniile: economie, drept, 

stiințe politice, studii europene;  

Experiență solicitată: experiență în elaborarea și publicarea unor lucrări 

Atribuții: 
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- Elaborarea unei analize a propunerilor legislative alternative pe baza informațiilor colectate din unitățile 

administrativ-teritoriale pe baza unui chestionar.  

- Elaborarea setului de propuneri legislative alternative. 

 

2. Expert instruire – 7 posturi * 20h * 140 lei/oră (inclusiv cote angajator) 
 

Fișa postului: 

Educație solicitată: studii superioare de lungă durată durată în unul dintre domeniile: economie, drept, stiințe 

politice, studii europene;  

Experiență solicitată: experiență pedagogică sau formator  

Atribuții: 

- Pregătirea programului și a suportului de curs;  

- Organizarea și susținerea orelor de curs; ține evidenta prezentei la curs a beneficiarilor; 

- Evaluarea rezultatele cursului: evaluare proprie și evaluare a participanților prin sondaj.  

 

Persoanele interesate vor depune la sediul A.D.I. EURONEST din Iași, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69 

(sediul Consiliului Județean Iași, etajul 1), până la data de 12.04.2019, ora 14.00, dosarul personal ce va 

conține: 

 Curriculum Vitae, în format Europass, din care să reiasă studiile, certificările și experiența 

profesională, semnat și datat pe toate paginile; 

 Copie carte de identitate; 

 Copii ale actelor de studiu, certificărilor - documente din care să reiasă educația și experiența 

profesională relevantă; 

 Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie; 

 Cazier judiciar; 

 Alte documente relevante. 

 

Selecția va cuprinde următoarele etape: 

A. Evaluarea eligibilității aplicațiilor primite: 

1. Se evaluează conformitatea conținutului dosarului individual de aplicație; 

2. Dosarul individual de aplicație va fi declarat ADMIS sau RESPINS, după caz. 

B. Selecția: 

1. Se evaluează conținutul calitativ al documentelor incluse ordonându-se candidații descrescător, după 

criteriul „experiența solicitată”, declarându-se admisi candidații aflați pe primele 4 locuri, respectiv 8 

locuri, pentru fiecare din posturile menționate. 

 

Rezultatele vor fi postate pe site-ul www.adieuronest.ro,  pe data de 15 aprilie 2019. 

 

Director Executiv, 

Alina POPA 

Manager proiect, 

Irina Simirad 
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