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Anunt de recrutare 

pentru ocuparea unor posturi vacante din afara organigramei ADR SE 

prevazute in cadrul proiectului  

„Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor 

durabile de transport in interiorul localitatilor”  

Cod SIPOCA 306/SMIS2014 + 110839 

 

 

1. INFORMATII GENERALE 

Proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea 

modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” - cod SIPOCA 306/cod MySmis 

110839 este finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-

2020, Axa prioritara “Administratie publica si sistem judiciar eficiente”.  

Proiectul este implementat in parteneriat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR 

SE) si Asociatia OPTAR – Organizatia  pentru Promovarea Transportului Alternativ în Romania. 

 

2. OBIECTIVUL PROIECTULUI 

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali din 

cele 8 Regiuni de Dezvoltare de a formula propuneri de politici publice alternative care promoveaza 

mersul pe bicicleta. Prin obiectivul sau general, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 

1.1 – „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce 

optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu 

Stategia pentru Consolidarea Administratiei Publice - SCAP”, aferent Axei prioritare 1 – 

„Administratie publica si sistem judiciar eficiente”, din cadrul POCA 2014 - 2020.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 formularea si promovarea unei propuneri de politica publica alternativa care incurajeaza 

mersul pe bicicleta in mediul urban si integrarea principiilor orizontale si a temelor secundare 

in cadrul interventiilor din acest sector cu accent pe protectia mediului si mobilitatea urbana 

durabila; 

 cresterea capacitatii a 2 ONG-uri si a partenerilor sociali care activeaza in domeniul 

mobilitatii durabile de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate 

de Guvern, prin implementarea de sesiuni de instruire a 160 persoane, reprezentanti ai ONG-

urilor si partenerilor sociali implicati in proiect; 

 dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor 

durabile de transport in mediul urban prin organizarea de mese rotunde si dezbateri in vederea 

formularii de propuneri de politica publica alternativa la politicile initiate de Guvern. 
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 imbunatatirea nivelului de constientizare cu privire la avantajele utilizarii mersului pe 

bicicleta si cresterea gradului de educatie in domeniul dezvoltarii durabile a persoanelor din 

grupul tinta al proiectului. 

Principalul rezultat al proiectului consta in imbunatatirea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali 

de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de 

Guvern.  

Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din reprezentanti ai ONG-urilor care promoveaza 

utilizarea mijloacelor de transport sustenabile, inclusiv mersul cu bicicleta, si ai partenerilor sociali, ai 

structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, ai autoritatilor si institutiilor 

publice locale si centrale. 

Posturile vacante sunt urmatoarele:  

 

Pozitia propusa in 

cadrul proiectului 

Numarul 

de  

posturi 

alocate 

Activitatile din proiect in care 

va fi implicat expertul 

Durata contractului de 

munca (orientativ) 

 

Coordonator 

Propunere Politica 

Publica Alternativa 

(PPA) 

 

1 

A3.1 Studiu comparativ privind 

politicile publice care 

promoveaza mersul pe bicicleta 

la nivel european si national 

640 de ore repartizate 

inegal in perioada 

septembrie 2018 – 

octombrie 2019 

A3.3 Organizarea si 

desfasurarea unei intalniri tip 

masa rotunda in vederea 

elaborarii unei Politici Publice 

Alternative pentru incurajarea 

folosirii bicicletelor 

A5.1 Organizarea a 2 intalniri 

de tip masa rotunda in vederea 

elaborarii de scenarii de politica 

publica alternativa pentru 

incurajarea mersului pe 

bicicleta si consultarii cu privire 

la alegerea unui scenariu 

A5.2 Organizarea si 

desfasurarea de dezbateri 

publice pentru validarea unui 

scenariu de politica publica 

alternativa care promoveaza 

mersul pe bicicleta 

A5.3 Elaborarea versiunii finale 

a propunerii de politica publica 

alternativa destinata incurajarii 

mersului pe bicicleta 

A5.4 Actiuni de promovare a 

propunerii de politica publica 

alternativa pentru sustinerea 

utilizarii bicicletei 

Expert cercetare & 

politici publice 

1 A3.1 Studiu comparativ privind 

politicile publice care 

promoveaza mersul pe bicicleta 

la nivel european si national 

640 de ore repartizate 

inegal septembrie 2018 – 

octombrie 2019 
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A3.3 Organizarea si 

desfasurarea unei intalniri tip 

masa rotunda in vederea 

elaborarii unei Politici Publice 

Alternative pentru incurajarea 

folosirii bicicletelor 

A5.1 Organizarea a 2 intalniri 

de tip masa rotunda in vederea 

elaborarii de scenarii de politica 

publica alternativa pentru 

incurajarea mersului pe 

bicicleta si consultarii cu privire 

la alegerea unui scenariu 

A5.2 Organizarea si 

desfasurarea de dezbateri 

publice pentru validarea unui 

scenariu de politica publica 

alternativa care promoveaza 

mersul pe bicicleta 

A5.3 Elaborarea versiunii finale 

a propunerii de politica publica 

alternativa destinata incurajarii 

mersului pe bicicleta 

A5.4 Actiuni de promovare a 

propunerii de politica publica 

alternativa pentru sustinerea 

utilizarii bicicletei 

Lectori 2 A4.2 Elaborare curricula 

instruire 

480 de ore repartizate 

inegal in perioada 

septembrie 2018 – 

octombrie 2019 
A4.3 Organizare si 

implementare sesiuni de 

instruire 

A4.2 Elaborare curricula 

instruire 

A4.3 Organizare si 

implementare sesiuni de 

instruire 

 

3. ATRIBUTII 

Coordonator Propunere Politica Publica Alternativa (PPA) (1 post) 

 planifica si urmareste implementarea subactivitatilor: 

- A 3.1 - Studiu comparativ privind politicile publice care promoveaza mersul pe bicicleta 

la nivel european si national coordoneaza demersurile de cercetare privind studiul 

comparativ al politicilor publice care promoveaza mersul pe bicicleta la nivel european si 

national; 

- A3.3 - Organizarea si desfasurarea unei intalniri tip masa rotunda in vederea elaborarii 

unei Politici Publice Alternative pentru incurajarea folosirii bicicletelor; 

- A5.1 - Organizarea a 2 intalniri de tip masa rotunda in vederea elaborarii de scenarii de 

politica publica alternativa pentru incurajarea mersului pe bicicleta si consultarii cu 

privire la alegerea unui scenariu 
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- A5.2 - Organizarea si desfasurarea de dezbateri publice pentru validarea unui scenariu de 

politica publica alternativa care promoveaza mersul pe bicicleta 

- A5.3 - Elaborarea versiunii finale a propunerii de politica publica alternativa destinata 

incurajarii mersului pe bicicleta 

- A5.4 - Actiuni de promovare a propunerii de politica publica alternativa pentru 

sustinerea utilizarii bicicletei 

 coordoneaza procesul de elaborare si promovare a propunerii de politica pubica alternativa; 

 prezideaza mesele rotunde pentru formularea propunerilor de politici publice alternative; 

 stabileste metodologia de realizare a cercetarii comparative a politicilor publice care 

promoveaza mersul pe bicicleta la nivel european si national (A 3.1) si pentru elaborarea 

propunerii de politica pubica alternativa; 

 monitorizeaza respectarea standardelor de calitate in ceea ce priveste elaborarea propunerilor 

de politici publice alternative si implementeaza masuri corective, daca este cazul, in urma 

consultarilor cu managerul de proiect; 

 ofera solutii pentru imbunatirea calitatii activitatilor in care este implicat grupul tinta; 

 raporteaza managerului de proiect gradul de implementare a activitatilor dedicate elaborarii 

propunerilor de politici publice alternative. 

Expert cercetare&politici publice (1 post) 

 participa la elaborarea studiului comparativ prevazut in cadrul sub-activitatii A 3.1, privind 

politicile publice care promoveaza mersul pe bicicleta la nivel european si national, impreuna 

cu expertul cercetare si politici publice nominalizat de catre partener si expertul dialog civic si 

PP; 

 coreleaza datele din documentare cu obiectivele proiectului si intocmeste varianta finala a 

studiului;  

 prezinta si argumenteaza concluziile studiului comparativ; 

 elaboreaza documentul de fundamentare a propunerii de plotica publica alternativa; 

 elaboreaza materialele suport pentru organizarea meselor rotunde pentru formularea 

propunerilor de politica publica alternativa; 

 participa la  mesele rotunde de formulare a politicii publice alternative si finalizeaza 

propunerea de politica publica alternativa (documentatia aferenta); 

 participa la activitatile de promovare si acceptare a propunerii de politica alternativa; 

 participa la intalnirile de lucru organizate cu echipa de implementare a proiectului. 

Lectori (2 posturi) 

 elaboreaza programa de instruire, care va contine si aspecte legate de promovarea 

principiului egalitatii de sanse si constientizare a importantei dezvoltarii durabile; 

 pregateste documentele aferente sustinerii sesiunilor de instruire (suport de curs, prezentari 

pentru sesiunile de instruire, ale materiale necesare instruirii); 

 ofera feed-back de specialitate participantilor la curs;  

 planifica sesiunile de instruire si sprijina expertul responsabil cu recrutarea grupului tinta in 

activitatea de selectie a  (ofera date, informatii, materiale de informare); 

 deruleaza sesiunile de instruire cu grupul tinta; 

 participa la intalnirile de lucru organizate cu echipa de implementare a proiectului; 

 intocmeste raportul lunar de activitate. 
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4. PROFILUL CANDIDATILOR 

Coordonator Propunere Politica Publica Alternativa (PPA) (1 post) 

 studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta; 

 minim 5 ani experienta profesionala; 

 minim 5 ani experienta in activitatea de coordonare a unor echipe de experti, in domenii 

precum: administratie publica, analiza cadrului legislativ, elaborare si/sau evaluare si/sau 

monitorizare politici publice, planificare strategica, management de proiect; 

 minim 5 ani experienta in implementarea de proiecte finantate din fonduri nerambursabile  

Expert cercetare si politici publice (1 post) 

 studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta; 

 minim 5 ani experienta profesionala; 

 minim 4 ani experienta in activitati de elaborare si/sau evaluarea si/sau monitorizarea de 

proiecte, programe, politici publice; 

 minim 3 ani experienta in activitatea de coordonare si organizare a grupurilor de lucru cu 

diverse categorii de actori cheie; 

 minim 5 ani experienta in implementarea de proiecte finantate din fonduri nerambursabile.  

 

Lector (2 posturi) 

 studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta; 

 minim 5 ani experienta profesionala; 

 minim 1 an experienta in elaborarea si/sau evaluarea si/sau monitorizarea de politici publice; 

 minim 5 ani experienta în furnizarea de programe de instruire in domenii relevante pentru 

proiect (mobilitate urbana, politici publice). 

 

5. DEPUNEREA APLICATIILOR  

 

Candidatii interesati trebuie sa transmita, pe e-mail urmatoarele documente: 

 CV-ul (preferabil, in format Europass) – in limba romana, semnat ( scanat, in format PDF) * 

 dovada educatiei (diploma de licenta) in copie scanata; 

 declaratie pe propria raspundere privind experienta profesionala declarata in CV. 

 

* Pentru sustinerea informatiilor furnizate in CV, ADR SE poate solicita documente justificative 

privind educatia, experienta profesionala (diplome, scrisori de recomandare, certificate, contracte de 

munca, fise de post etc) – copii dupa documentele originale, scanate; 

 

CV-ul si documentele suport se vor transmite pe e-mail, in atentia ADR SE – Biroul Resurse Umane, la 

adresa: recruitment@adrse.ro. 

 

In email-ul de transmitere a aplicatiei, candidatii trebuie sa mentioneze postul pentru care aplica. 

Fiecare candidat poate aplica pentru un singur post. 
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TERMENUL LIMITA PENTRU TRANSMITEREA APLICATIILOR ESTE 26 – 09 – 2018, 

ora 24:00 (ora Romaniei). 

 

 

CV-urile transmise dupa data limita vor fi respinse. 

 

6. CRITERII DE SELECTIE  

 

Candidatii vor fi selectati pe baza urmatoarelor criterii:  

1. Experienta profesionala relevanta 

2. Experienta in activitati similare cu cele presupuse de postul pentru care candideaza 

3. Experienta in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila. 

 

7. CONTESTATII 

La finalul procesului de recrutare si selectie se va intocmi un proces verbal,candidatii fiind informati 

pe email despre rezultatul admis/respins. Candidatii declarati respinsi vor avea posibilitatea de a 

depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data primirii mesajului de informare.Contestatiile vor 

contine in mod obligatoriu detalierea motivelor pentru care sunt formulate si vor fi transmise pe 

adresa de email recruitment@adrse.ro. 

Contestatiile vor fi analizate de catre o comisie de solutionare a contestatiilor, iar rezultatul va fi 

consemnat intr-un proces verbal si adus la cunostinta candidatului prin email. 

8. CONDITII DE ANGAJARE 

Persoanele selectate isi vor indeplini atributiile conform contractelor individuale de munca incheiate pe 

perioada determinata cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est. 

Urmatoarele documente sunt necesare in vederea incheierii contractelor individuale de munca: 

 Cartea de identitate  - in copie, semnata, cu mentiunea „conform cu originalul” 

 Diplome de studii relevante – in copie, semnate, cu mentiunea „conform cu originalul” 

 Fisa de aptitudini/Dosar medical individual – in original; 

 Cazierul judiciar – in original, valabil la data depunerii. 
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