
 
 

Proiect cofinan at din Fondul Social European, prin Programul Opera ional Capacitate Administrativ 2014
2020
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ANUN  SELEC IE EXPER I 

 
 

 
1. Informa ii generale  
 
Asocia ia PREGO, in parteneriat cu Beneficiarul Asocia ia „INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT 
SOCIAL BUCOVINA" implementeaz  proiectul Construim împreun  viitorul Comunei Stulpicani, ID 
151044, conform contractului de finan are 825/02.08.2022, cod SIPOCA 933 finan at din Fondul Social 
European prin Programul Opera ional Capacitate Administrativ  2014 – 2020 în baza licita iei de proiecte 
CP14/2021. 
 
Scopul proiectului/obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea calitatii administratiei publice 
locale din comuna Stulpicani prin introducerea unor standarde comune care asigura optimizarea proceselor 
orientate catre beneficiari.  
Obiectivul general vizeaza realizarea unui mecanism de facilitare a consultarii si participarii cetatenilor in 
procesele de decizionale care vizeaza dezvoltarea locala contribuind astfel la cresterea calitatii actului 
administrativ in sensul in care se procedeaza la realizarea de politici publice bazate pe evidente si pe implicarea 
cetatenilor. 
 
Rezultatele a teptate / finale în urma implement rii proiectului 
Capacitate crescut  a ONG-urilor i partenerilor sociali de a se implica în formularea i promovarea dezvolt rii 
la nivel local prin: 

• Realizarea a 5 parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali i autorit i locale care sunt func ionale la 6 
luni dup  finalizarea proiectelor 

• 40 de participan i din cadrul ONG-urilor i partenerilor sociali care au fost certifica i la încetarea calit ii 
de participant la formare 

• Stabilirea unui mecanism comun de consultare si integrare a cetatenilor in procesul decizional 
 

Valoarea total  a proiectului: 424.859 lei, din care Valoare cofinan are UE: 416.381,82 ron i 8.497,18 
contribu ie proprie. 
 
Dat  începere proiect: 02.08.2022 
 
Dat  finalizare proiect: 01.08.2023 
 
 
 
2. Prezentarea proiectului 
 
Proiectul vizeaza realizarea unui mecanism de facilitare a consult rii i particip rii cet enilor în procesele  
decizionale care vizeaz  dezvoltarea local  contribuind astfel la cre terea calit ii actului administrativ în 
sensul în care se procedeaz  la realizarea de politici publice bazate pe evidente i pe implicarea cet enilor. La 
nivelul proiectului se urm re te cre terea capacit ii de implicare a cet enilor i a formelor organizate ale 



 
 

Proiect cofinan at din Fondul Social European, prin Programul Opera ional Capacitate Administrativ 2014
2020

acestora (ONG, parteneri sociali, etc) prin desf urarea de cursuri de formare profesional  respectiv 
transferarea de competen e i informa ii care le permite realizarea de propuneri alternative de politici publice 
dar i un proces de consultare calitativ.  
 
Proiectul reprezint  o contribu ie direct  la implementarea SCAP deoarece asigur  realizarea unui 
management performant la nivelul administra iilor publice locale, cre terea transparentei i implic rii 
cet enilor în procesele decizionale contribuind astfel la optimizarea proceselor decizionale din administra ia 
public  local .  
 
 Proiectul genereaz  avantaje directe pentru grupul int  deoarece ace tia vor beneficia în cadrul proiectului 
de cursuri de formare profesional  unde vor asimila informa ii i competen e specifice politicilor publice care 
vizeaz  dezvoltarea local  permi ându-le s  se implice în formularea politicilor de dezvoltare local  dar i în 
promovarea acestora la nivel local. Competen ele i informa iile de care vor beneficia în cadrul cursurilor de 
formare profesional  vor contribui la cre terea calit ii procesului de dezbatere i va consolida parteneriatul 
dintre cet eni i administra ia public  local . Un astfel de proces contribuie inclusiv la cre terea calit ii 
politicilor de dezvoltare local  dar i la asumarea acestor politici de c tre actorii interesa i ai dezvolt rii locale.  
 
Proiectul genereaz  avantaje directe pentru administra ia public  local  în sensul în care aceasta va beneficia 
de un mecanism i de un standard de consultare care contribuie  la optimizarea i transparentizarea procesului 
decizional respectiv la integrarea cet enilor în procesul decizional. In mod evident, un astfel de proces 
contribuie cre terea calit ii actului administrativ respectiv la o implicare i asumare mult mai mare din partea 
cet enilor, toate acestea reprezentând avantaje directe pentru comunitatea STULPICANI, JUD SUCEAVA.   
 
Comunitatea este un beneficiar direct al proiectului deoarece o calitate a administra iei publice locale i o 
interac iune formalizat  dintre administra ia public  local  i cet eni constituie premise fundamentale pentru 
dezvoltare. Comunitatea va beneficia de politici publice de dezvoltare local  calitative i asumate de c tre 
cet eni generând astfel un proces de dezvoltare coerent conform astept rilor i implic rii actorilor interesa i. 
In sensul larg, actorii interesa i ai dezvolt rii constituie un alt beneficiar al proiectului deoarece ace tia vor fi 
ajuta i în a- i cre te capacitatea de implicare i vor fi integra i în procesele decizionale promovate de 
administra ia public  local . Existen a unor politici publice de dezvoltare local  coerente i asumate de c tre 
cet eni i actori interesa i reprezint  o premisa a bunast rii  pentru ace tia i pentru comunitate în general. 
 
 
Principii ce guverneaz  prezenta procedur  
 

egalitatea de anse i de tratament între femei i b rba i în domeniul ocup rii, nef când nici o deosebire, 
excludere, restric ie sau preferin e, indiferent de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie, categorie social , 
convingeri, gen, orientare sexual , vârst , handicap, boal  cronic  necontagioas , infectare HIV, 
apartenen a la o categorie defavorizat  
legalitate 
transparen  
profesionalism 
operativitate 
eficienta utilizarii fondurilor. 

 
Obiective procedur  de selec ie 
 
1. Asigurarea accesului transparent i nediscriminatoriu la oportunit ile oferite din fondurile europene 
structurale i de investi ii pentru orice persoan  interesat  prin asigurarea unui nivel de informare adecvat 
pentru poten ialele persoane interesate. 
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2. Identificarea exper ilor care îndeplinesc condi iile specifice men ionate în cererea de finan are i care pot 
asigura un proces de implementare conform prevederilor contractuale, eficace i în acela i timp în deplin acord 
cu prevederile principiului eficien ei utiliz rii fondurilor publice  
3. Respectarea legisla iei cu privire la angajarea din surs  intern  sau extern  în vederea implement rii cererii 
de finan are. 
 
 
Func ii care fac obiectul procesului de selec ie in cadrul ASOCIATIEI PREGO: 

Expert dezvoltare local  – Domeniul Economic 
Expert dezvoltare local  – Domeniul Social 
Formator 1 
Formator 2 

 
 
Expert dezvoltare local  – Domeniul Economic 
 
Atribu ii 
 
Necesitatea unui astfel de expert vizeaza integrarea principiilor de consultare specifice domeniului 
economic.Acesta va acoperi elemente precum antreprenoriat, atragerea de fonduri europene necesare finantarii 
dezvoltare locale dar si principiile orizontale cu implicatii economice. Rolul expertului este acela de a asigura 
sinergia dintre princiipile si caracteristicile mecanismului de consultare si tematica dezvoltarii economice 
vizate de proiect. Expertul va asigura formatul documentelor si a tematicilor cu caracter economic care vor 
face obiectul consultarilor viitoare, acestea vizand obiective de dezvoltare economica, activitati 
antreprenoriale sau economice imperativ necesare dezvoltarii economice, bugetele de dezvoltare si 
modalitatea de distributie a acestora, sursa de finantare si rigorile impuse de fiecare sursa de finantare utilizata 
pentru finantarea dezvoltarii 
locale, avantaje pentru comunitate, costuri pentru mentenanþa sau dezvoltare, daca este cazul. 
Expertul va avea rolul de a integra variabila economica in procesul de consultare si de a dezvolta mecanismul 
de consultare cu integrarea aspectelor economice necesare dezvoltarii respectiv, inflatie, dinamica bugetara, 
oportunitatile financiare si de finantare, situatia locurilor de munca, valoarea adaugata generata la nivelul 
comunitatii, etc. Mediaz  discu iile cu privire la temele de dezvoltare locala cu impact economic.  
dezvoltare locala cu impact economic 
 
Prezinta proiectul, promoveaza mecanismul de consultare, prezinta modul de functionare al mecanismului, 
prezentare avantajelor si elemetenlor de importanta din punct de vedere economic pentru comunitate si pentru 
calitatea politicilor publice locale, realizeaza continutul cu caracter economic care va fi postat in cadrul 
platformei, realizeaza continut cu privire la principiile orizontale necesar dezvoltarii platformei, mediaza 
discutiile si ofera raspunsuri cu privire la chestiunile economice specifice deciziile si proiectelor de hotarari 
intentionate a se realiza si care fac obiectul dezvoltarii, ofera informatii si prezinta mecanismul de consultare 
si a tematicilor specifice in relatia cu actorii interesati si realizeaza prezentari specifice. 
 
Se implica in realizarea de prezentari cu caracter economic, ofera informatii despre politicile publice de 
dezvoltare locala din perpectiva economica, asigura integrarea cadrului strategic regional si national din 
perspectiva economica, ofera informatii si dezvolta sinergii public - private la nivelul politicilor publice de 
dezvoltare locala, participa la mesele rotunde organizate in cadrul proiectului, realizeaza materiale cu continut 
specific din punct de vedere economic 
 
Condi ii de îndeplinit:  

studii superioare in domeniul economic, tehnic, sociologic, juridic,  
experienta minim 1 an in utilizarea fondurilor europene pentru finantarea politicilor de dezvoltare 
locala sau a investitiilor publice.  
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Se impune ca expertul sa aiba capacitatea de a se exprima clar si corect, de a relationa cu actorii 
interesati si cu administratia publica pe aspecte care tin de partea economica a dezvoltarii locale, de a formula 
texte cu caracter economic, de a sustine si media dezbateri si discutii cu caracter economic, buna cunoastere a 
variabilelor economice. 
 
Expert dezvoltare local  – Domeniul Social 
 
Atribu ii 
 
Va avea sarcina de a dezvolta mecanismul de consultare prin asigurarea variabilei sociale in cadrul acestuia. 
Acest expert va avea un rol complementare celui care vizeaza latura economica deoarece un proces de 
dezvoltare coerent atribuie importanta atat variabilei economice cat si celei sociale, intr o maniera  singergica. 
Acesta va asigura integrarea in mecansimul de consultare si in caracteristicile acestuia elemente precum 
nivelul de trai, situatia demografica, migratia, durabilitatea dezvoltarii, indicatori specific saraciei, somaj, 
situatia educationala, etc. 
 
Promoveaza fiecare principiu orizontal si a unor cai de integrare a acestuia la nivelul comunitatii respectiv la 
nivelul proceselor de dezvoltare locala, prezentarea procedurilor de organizare si desfasurare a consultarii si 
abordarii participative a dezvoltarii locale, prezentare avantajelor si elemetelor de importanta din punct de 
vedere social pentru comunitate si pentru calitatea politicilor publice locale, realizeaza continutul cu caracter 
social, mediaza discutiile cu cartacter social, ofera informatii catre actorii interesati, informatii cu caracter 
social, realizeaza prezentari specifice. 
 
Se implica in realizarea de prezentari si materiale de continut cu caracter social, participa la mesele rotunde, 
ofera informatii cu caracter social actorilor interesati, sigura integrarea cadrului strategic regional si national 
din perspecitva sociala, ofera informatii si dezvolta sinergii public - private la nivelul politicilor publice de 
dezvoltare locala. 
 
Condi ii de îndeplinit:  

studii superioare in domeniul economic, juridic, tehnic, sociologic,  
experienta minim 1 an in utilizarea fondurilor europene pentru finantarea politicilor de dezvoltare 
locala sau a investitiilor publice.  
Se impune ca expertul sa aiba capacitatea de a se exprima clar si corect, de a relationa cu actorii 
interesati si cu administratia publica pe aspecte care tin de partea sociala a dezvoltarii, de a formula 
texte cu character social, de a sustine si media dezbateri si discutii cu caracter social, buna cunoastere 
a variabilelor sociale 

 
 
Formator 1; Formator 2 
 
Atribu ii: 
 
1. Participa la Elaborarea Materialelor de formare profesionala pt partea teoretica si practica. 
2. Elaborealiza materialele de evaluare a partii teoretice din punct de vedere didactic si pedagogic si a unui 

un set de intrebari de evaluare de tip grila realizate si utilizate pentru evaluarea si certificarea 
participantilor la activitatea de instruire 

3. Elaborareaza instrumentele si modalitaþilor de monitorizare a evolutiei GT in cadrul cursurilor, 
4. Sustin partea teoretice de formare, sustin partea practica a formarii cu cursanti arondati, realizeaza 

evaluarea cursantilor si documentatia de evaluare. 
5. Va colecta lucr rile practice realizate de c tre fiecare persoana participant  la curs i va men ine 

comunicarea specifica partii practice cu grup int  
 
Condi ii de îndeplinit:  
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studii superioare de lunga durata si certificat de formator sau studii de universitare in domeniul 
pedagogiei.  
Formatorii trebuie sa aiba experienta in activitati de formare, experienta in politici publice, fonduri 
europene sau dezvoltare locala.  
De asemenea, aceste persoane trebuie sa fie clare in experimare, carismatice si sa detina abilitati 
pedagogice imperativ necesare activitatii de  formare. 

 
 
 
Aspecte privind depunerea dosarelor de candidatur  
 

Un candidat poate opta pentru un post din cele prezentate în anun ul de selec ie. 
Fiecare dosar de candidatur  va fi înregistrat i va fi tratat i evaluat distinct. 
Toate documentele vor fi realizate i prezentate în limba român  
Procesul de selec ie asigura respectarea în totalitate a principiului egalitate de anse i nediscriminare 

 
 
Con inutul dosarului de canditatur  
 
Fiecare dosar de candidatur  va integra urm toarele documente: 

CV în format Europass în care este men ionat  denumirea postului pentru care se aplic  dosarul de 
candidatur  
Documente justificative care atest  îndeplinirea cerin elor specifice postului: Diplome studii, Diplome 
cursuri specializare, dovada experienta specifica in domeniul solicitat 

 
 
 
Etape procesului de selec ie 
 
1. Verificarea administrativ  a dosarului de candidatur   
 
Verificarea administrativ  presupune identificarea documentelor solicitate prin prezentul anun  de inten ie 
respectiv CV i documentele justificative aferente.  
 
Rezultatele verific rii administrative vizeaz  men iunea admis sau respins pentru fiecare dosar depus. 
 
Candida ii declara i respin i pot formula i înainte o contesta ie în termen de cel mult o zi lucr toare de la data 
lu rii la cuno tin  a rezultatului.  
 
2. Verificarea tehnic  a dosarului de candidatur   
 
Verificarea tehnic  a dosarului de selec ie presupune verificarea fiec rui criteriu de selec ie men ionat mai jos 
prin identificarea i analizarea documentelor justificative reg site în dosarul de candidatur  i care asigur  
leg tura direct  cu respectivul criteriu. 
 
Denumire post: Expert dezvoltare local  – Domeniul Economic 
 
 
1. Absolvent de studii superioare în domeniul economic – licen      - 40 puncte 
2.  Absolvent de studii superioare în domeniul tehnic, sociologic – licen  si Master in domeniul economic 

           - 20 puncte 
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3. Experien  anterioar  în utilizarea fondurilor europene pt finantarea politicilor de dezvoltare locala sau a 
investitiilor publice intre 12 – 24 luni       - 20 puncte 

4. Experien  anterioar  în utilizarea fondurilor europene europene pentru finantarea politicilor de 
dezvoltare locala sau a investitiilor publice intre 24 – 36 luni     - 40 puncte 

5. Experien  anterioar  în utilizarea fondurilor europene europene pentru finantarea politicilor de 
dezvoltare locala sau a investitiilor publice peste 36 luni     - 60 puncte 

 
 
Total 100 puncte 
 
Criteriul de selec ie – punctajul cel mai mare 
 
In situa ia existen ei unui punctaj egal departajarea se face în func ie de punctajul cel mai mare ob inut în 
func ie de urm toarele criterii, în aceast  ordine: 
 
• Experien  anterioar  în utilizarea fondurilor europene europene pentru finantarea politicilor de 
dezvoltare locala sau a investitiilor publice peste 36 luni      - 60 puncte 
• Absolvent de studii superioare în domeniul economic – licen     - 40 puncte 
 
Denumire post: Expert Dezvoltare Locala – Domeniul Social 
 
1. Absolvent de studii superioare în domeniul juridic, sociologic  - licen  - 40 puncte 
2. Absolvent de studii superioare în domeniul economic, tehnic si master in domeniul juridic sau 
sociologic          - master - 20 puncte 
3. Experien  anterioar  în utilizarea fondurilor europene europene pentru finantarea politicilor de 
dezvoltare locala sau a investitiilor publice intre 12 – 24 luni    - 20 puncte 
4. Experien  anterioar  în utilizarea fondurilor europene europene pentru finantarea politicilor de 
dezvoltare locala sau a investitiilor publice intre 24 – 36 luni    - 40 puncte 
5. Experien  anterioar  în utilizarea fondurilor europene europene pentru finantarea politicilor de 
dezvoltare locala sau a investitiilor publice peste 36 luni    - 60 puncte 
 
Total 100 puncte 
 
Criteriul de selec ie – punctajul cel mai mare 
 
În situa ia existen ei unui punctaj egal departajarea se face în func ie de punctajul cel mai mare ob inut în 
func ie de urm toarele criterii, în aceast  ordine: 
 
• Experien  anterioar  în utilizarea fondurilor europene europene pentru finantarea politicilor de 
dezvoltare locala sau a investitiilor publice peste 36 luni     - 60 puncte 
• Absolvent de studii superioare în domeniul juridic, sociologic – licen   - 40 puncte 
• Absolvent de studii superioare în domeniul economic, tehnic si master juridic, sociologic - 20 puncte 
 
 
Denumire post: Formator 1; Formator 2 
 
1. Studii superioare de lung  durat      – 20 puncte 
2. Modul psihopedagogic finalizat    – 20 puncte 
3. Absolvent al unui curs în domeniul ocupa iei de formator  – 10 puncte 
4. Experien  în activit i de formare     – 20 puncte 
5. Experien  în politici publice      – 10 puncte 
6. Experien  în fonduri europene sau dezvoltare locala   – 20 puncte 
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Total 100 puncte 
 
Criteriul de selec ie – punctajul cel mai mare 
 
In situa ia existen ei unui punctaj egal departajarea se face în func ie de punctajul cel mai mare ob inut în 
func ie de urm toarele criterii, în aceast  ordine: 

Modul psihopedagogic finalizat – 20 puncte 
Experien  în activit i de formare – 20 puncte 
Experien  în fonduri europene sau dezvoltare locala – 20 puncte 
Absolvent al unui curs în domeniul ocupa iei de formator – 10 puncte 
Experien  în politici publice – 10 puncte 
Studii superioare de lunga durata – 20 puncte 

 
 
Calendarul procesului de selec ie 
 
03.08.2022 – termenul limit  pentru depunerea candidaturilor 
 
03.08.2022 – verificarea administrativ  a dosarelor 
 
03.08.2022 – comunicarea rezulatelor i depunerea contesta iilor cu privire la verificarea administrativ  a 
dosarelor 
 
04.08.2022 – verificarea tehnic  a dosarelor 
 
04.08.2022 – comunicarea rezultatelor i depunere contesta iilor cu privire la verificarea tehnic  a dosarelor 
 
05.08.2022 –  comunicare rezultat final proces de selec ie 
 
 
Aspecte juridice 
 
Fiecare persoan  declarat  câ tig toare va beneficia de un contract de munc  realizat în conformitate cu 
prevederile cererii de finan are. 
 
Informa ii cu privire la caracteristicile contractului individual de munc  se pot ob ine de la Presedintele 
Asociatiei PREGO, Raluca Raileanu, email ralu_raileanu@yahoo.com , tel: 0744.440.222 
 
Candidatul selectat va proceda la înaintarea tuturor documentelor specifice procesului de angajare: CI, 
adeverin  medicina muncii, etc.  
 
Candidatul selectat va beneficia de instructaj cu privire la s n tatea i securitatea în munc  în prima zi de 
lucru. 
 
 
Informa ii privind modalit ile de depunere o dosarelor de înscriere 
 
Dosarele de candidatur  se vor depune în format fizic la adresa sediului ASOCIATIEI PREGO, 
BUCURESTI, Bd Ficusului nr. 1, Bl. XX/5, Ap. 11, Sector 1  
sau 



Proiect cofinan at din Fondul Social European, prin Programul Opera ional Capacitate Administrativ 2014
2020

Dosarele de candidatur  se vor transmite în format  electronic la adresa de ralu_raileanu@yahoo.com In 
situa ia în care candidatul a transmis dosarul de candidatur  în format electronic, acesta va trebui depus în 
original în situa ia în care va fi declarat câ tig tor. 

Informa ii suplimentare cu privire la prezenta procedur  de selec ie se pot ob ine de la Raluca Raileanu, email 
ralu_raileanu@yahoo.com , tel: 0744.440.222  

Orice modificare cu privire la anun ul de selec ie se va realiza prin erat  la prezentul cu anun , cu aprobarea 
expres  a managerului de proiect. 

Colectarea i prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate se realizeaz  cu respectarea legisla iei în 
vigoare referitoare la protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera 
circula ie a acestor date. 

Raluca Raileanu 
Presedinte Asociatia PREGO 


