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Nr.396/18.07.2018 

 

ANUNȚ SELECȚIE PARTICIPANȚI PENTRU CURSUL DE FORMARE 

ÎN DOMENIUL ELABORĂRII DE POLITICI PUBLICE  

(6-8 septembrie 2018) 
 

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO anunță lansarea selecției de  participanți pentru 

cursul de formare în domeniul elaborării de politici publice, conform metodologiei 

de selecție pentru grupul țintă, în cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul Social 

European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa 

prioritară 1 “Administrație publică și sistem judiciar eficient”, Operațiunea. 

“Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică 

ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri”. 

 

Cursul de formare în domeniul elaborării de politici publice va avea o durata de 3 

zile și se va desfășura, estimativ, în perioada 6 – 8 septembrie 2018.  

La sfarsitul cursului participantii vor fi in masura sa: 

• identifice cadrul de elaborare si implementare a politicilor publice, 

• analizeze oportunitati pentru formulari de politici publice, 

• formuleze politicii publice relevante domeniilor in care actioneaza, 

• evalueaze politicii publice pe baza unor criterii macro-economice. 

 

Fiecare participant la curs va disemina către ONG-uri si partenerii sociali din cadrul 

Pactului pe care il reprezinta informatii relevante. 

La finalizarea cursului fiecare absolvent va primi o diploma de participare. 
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Costurile aferente participării la curs vor fi acoperite prin proiect (training, 

cazare, transport, masă). 

 

Componența grupului țintă la sesiunea de formare 

 

Pentru Cursul de formare în domeniul elaborării de politici publice:  

 16 persoane, câte un reprezentant al unui ONG, respectiv al unui partener 

social, membri ai Pactului regional pentru ocupare și incluziune socială și/sau 

ai Parteneriatelor județene din regiune, din fiecare din cele 8 regiuni de 

dezvoltare (câte 2 persoane pe regiune).  

 

Calendar selecție 

 Publicare anunț – 18.07.2018 

 Depunere dosare – 19.07 - 27.08.2018 

 Evaluare dosare – 28-29.08.2018 

 Publicare rezultat selecție - 29.08.2018 

 Publicare listă finală - 31.08.2018 

 

Depunerea dosarelor  

Candidații vor depune un dosar de înscriere care va cuprinde: 

a) Formularul de înscriere la sesiunea de formare aleasă, în care va fi descrisă 

motivația de a participa la acest proiect – Anexa 1; 

b) Acord prelucrare date – Anexa 2; 

c) Copie BI/CI;   

d) Adeverință de angajat de la instituția/organizația membră a Pactului 

regional/Parteneriat județean ; 

e) Declarația pe propria răspundere asumată de reprezentantul legal al 

organizației că aceasta este membru Pact regional /Parteneriat județean; 
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Evaluarea dosarelor  

Dosarele vor fi evaluate  de către o Comisie de Evaluare și Selecție (CES) stabilită prin 

decizie a managerului de proiect. Comisia de evaluare va fi formată din 3 persoane 

din cadrul echipei de implementare a proiectului. 

Procesul de selecție se va efectua conform criteriilor de selecție stabilite prin 

metodologia de selecție a grupului țintă, cu aplicarea principiilor transparenței și 

egalității de șanse și gen.  

 

Criterii de selecție:  

• Criteriu administrativ – existența dosarului complet (se acceptă completări, 

dacă este cazul). Criteriul va fi notat cu calificativul ADMIS/RESPINS.  

• Criteriul eligibilitate – fiecare persoană trebuie sa se încadreze în criteriile de 

eligibilitate: angajat al unui ONG sau partener social, membru al Pactului 

regional pentru ocupare și incluziune socială sau al Parteneriatului 

județean. 

• Criterii de departajare: 

a) Organizatie membră al unui Pact și al unui Parteneriat - 3p., organizație 

membră Pact regional – 2 pc, organizație membră Parteneriat județean – 1 pc 

b) Activități de advocacy ale organizației în domeniul ocupării/incluziunii 

sociale – documente suport – 5 puncte/activitate sau proiect 

c) Participarea organizației în structuri comune cu autorități publice 

centrale/locale (documente suport)- 5 puncte/activitate sau proiect 

 

Finalizarea selecției și realizarea raportului de selecție 

La finalizarea evaluării, Comisia va întocmi un procesul-verbal de selecție (raport de 

selecție), care se va publica pe siteul www.pro-pact.ro.  

În cazul în care, după publicarea rezultatelor finale vor exista persoane nemulțumite 

de evaluarea realizată, eventualele contestații se pot depune în termen de 24 de ore 

de la publicarea listei finale, prin transmiterea acestora pe e-mail sau la sediul CDS. 
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Dosarele se pot depune astfel: 

- personal, la sediul proiectului (Iași, Bdul. Mangeron nr.49, parter); 

- prin curier la adresa Centrul de Dezvoltare Socială T&CO: Iași, Bdul. Mangeron 

nr.49, parter; 

- electronic, la adresa office@pro-pact.ro 

 

Informații suplimentare se pot obține la adresa de mail: office@pro-pact.ro sau la 

telefon 0758 028 613. Persoană de contact: Carmen Mihai, expert incluziune. 
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