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A. Informații generale despre proiect  

1. Beneficiar:  Centrul Pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO), în parteneriat cu Universitatea 1 

Decembrie Alba Iulia 1918, Proiect: “Dialog social Eficient pentru Politici Publice Alternative în 

Educație Timpurie”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 997.904,02 lei, din care valoare 

nerambursabilă din FSE 977.945.95 lei. Proiectul este implementat în perioada 5 Septembrie 2018- 4 

Ianuarie 2020, Codul SIPOCA/SMIS 2014: SIPOCA 312/ MYSMIS 111141  

2. Obiectiv specific: Administrație publica si sistem judiciar eficiente/Dezvoltarea si introducerea de 

sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizează procesele decizionale orientate 

către cetățeni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP 

3. Scopul proiectului: Creșterea capacității societății civile din România de a promova politici publice 

alternative în sistemul de educație preșcolară. 

 

B. Obiectivele specifice ale proiectului: 

OS1 – Pe perioada implementării proiectului, beneficiarul împreună cu partenerul a evaluat impactului 

politicilor in domeniul educației timpurii in Romania, prin realizarea unui studiu de impact la nivel național 

si european privind educația timpurie a copiilor din România. 

OS2 – Pe perioada implementării proiectului, beneficiarul împreună cu partenerul a sprijinit și consolidat 

dialogului social si civic în rândul organizațiilor implicate în dezvoltarea educației timpurii a copiilor din 

România. 

Procedura selecție 1 Consilier specialitate și formare politici publice, cod 
COR  2424 
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 OS3 – Pe durata implementării proiectului, beneficiarul si-a dezvoltat competențele necesare formulării în 

aria formulării, promovării de politicile publice alternative, inițiate de autorităților în domeniul  educației 

timpurii precum și senibililizare și promovării către autorităților publice  din această arie sectorială la nivel 

național. 

C. Rezultatele așteptate  

1. Creșterea capacitații organizației și partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de 

propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, prin formarea a 30 de persoane din rândul 

membrilor organizației ACEDO. 

 2. Raport complet de analiza privind impactul politicilor publice in domeniul educației timpurii și aplicarea 

în România. 

3. Consolidarea dialogului printr-un mecanism eficient de consultare publică of-line în 8 regiuni naționale și 

3 grupuri regionale de lucru, precum și online publică – www.dialogpublic.ro 

4.   Propuneri alternative la politicile publice în aria sectorială a educației preșcolare venite din partea ONG-

urilor, acceptate, înaintata spre acceptare Ministerului de resort si Secretariatului General al Guvernului. 

D. Metodologia de selecție 1 Consilier specialitate și formare politici publice, cod COR  2424: 

Sprijinirea ONG-urilor si partenerilor sociali in vederea formulării si promovării de propuneri alternative la 

politicile publice inițiate de Guvern,  Martie - Decembrie 2019, respectiv în cadrul Etapa IV – Analiza 

impactului socio-economic a  politicii publice propuse cu variantele ei, luând în considerare toți indicatorii 

sociali, economici în vederea elaborării și promovării politicii publice. Scopul fazei IV: La sfârșitul grupului 

de lucru, echipa ACEDO va avea o analiză primară a impactului socio- economic, analiza cost- beneficiu 

pentru cele 3 variante alese spre consultare a politicii publice ce va fi înaintă spre Guvernul României. 

În cadrul  grupului de lucru se va lucra interactiv și practic pe structura Anexei 2 (conform HG 775/2006) 

pe parcursul a 3 zile. Participanți la grup de lucru – 20 de participanți. 

http://www.dialogpublic.ro/
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1. Obiectivul selecției  

Prezenții termeni de referință vizează identificarea de către Centrul Pentru Educație și drepturile omului 

(ACEDO),  a unui consilier de specialitate și formare în politici publice, în vederea pregătirii si susținerii. In 

cadrul proiectului “Dialog social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educație Timpurie”, 

Centrul Pentru Educație și drepturile omului organizează procedura de selecție pentru un Consilier 

specialitate și formare politici publice, cod COR  2424, având următoarele obiective: 

1.1. Etapa de planificare, elaborarea instrumentelor de lucru, organizarea unui grup de lucru 

precum și interpretarea datelor culese de la participanți, raportarea.  

1.2. Etapa de elaborare a analizei socio-economică ce cuprinde avantajele, costurile directe și 

indirecte, obstacolele posibile, factorii pozitivi, inclusiv sensibilizarea factorilor interesați și 

decidenților, costurile de funcționare ale fiecărei direcție de acțiune, prezentată în cadrul 

politicii publice. 

 

2. Descrierea activităților şi a responsabilităților consultantului  

Consilierul de specialitate si formare politici publice, va elabora Curricula (suportul de curs și/sau materiale 

de aplicații, instrumente pentru grupul de lucru 

- Realizează pachetul de documente pentru grupul de lucru; 

-         Coordonare/livrarea grupului de lucru; 

- Elaborează formular de feedback; 

- Realizează evaluarea participanților; 

- Realizează raportul de curs; 

- Comunică și acordă sprijin celor 20 de participanți, prin metode interactive; 

- Acordă suport participanților, inclusiv după grupul de lucru în perioada de operaționalizare a 

activității; 

          3.  Participanți la grup de lucru – 20 de participanți implicați în elaborarea politicii publice  

- Membrii echipei de la Solicitant și Partenerul 1  
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-  Persoane resursă cu expertiză în politici publice, expertiză în educația timpurie și/sau din mediul 

academic precum și din partea partenerilor sociali, criteriul de selecție fiind interesul pentru politica 

publică și expertiză în domeniu, participanți în cadrul consultărilor și grupului de lucru regionale 

- Participanți din cadrul personalului organizației. 

- Comunicarea se va realiza prin email/ telefon și acolo unde va fi posibil față în față. 

4. Rezultate așteptate 

- 20 participanți la workshop-ul/ grupul de lucru pentru  Analiza impactului economic- analiza cost-

beneficiu- analiza cost-eficacitate a politicii publice 

- 1 Analiză a impactului socio-economic,  analiza cost-beneficiu a politicii publice elaborate în domeniul 

educației preșcolare.  

 

5. Livrabile: 

- Instrumente de lucru si analize folosite; 

- metode lucru si analiza folosite.  În acest sens împreună  cu echipa vor analiza, variantele propuse și 

vor selecta varianta optimă și ulterior va sprijini operaționalizarea sprijinului în analiza de impact 

socio- economic; 

- Curricula, agenda, instrumentele de lucru și raportul workshop-ului;  

- Secțiuni din Anexa 2 din HG 775/2006 completată cu – Analiza impactului economic, costuri estimate  

în cadrul politici publice propuse cu variantele ei( Impact,  Buget estimat, soluționare) luând în 

considerare toți indicatorii sociali, economici inclusiv costuri per/capita – stadiul după  grupul de lucru 

și faza finală înainte de depunere. În vederea desfășurării cursurilor, consilierul de specialitate va 

realiza pachetul de documente necesare). Conform obligațiilor proiectului,  materialele elaborate vor 

conține și secțiuni legate de principiile orizontale. În acest sens echipa de proiect împreună cu 

consilierul de specialitate și formare în politici publice vor analiza, din perspectiva organizației și a 

grupului de lucru, cele două teme orizontale: Dezvoltare durabilă și Egalitatea de șanse, 

nediscriminarea si egalitatea de gen, vor stabili ce este relevant să fie incluse în materiale din cadrul 

grupului de lucru.  
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6. Calendar  

- Perioada de implementare pentru activitate este Octombrie – Decembrie 2019:  pregătire, livrare și 

raportare grup de lucru precum și pentru sprijin destinat politicii publice- analizei de impact socio- 

economic și bugetar: 200 de ore. 

- Formă de contractare: Contract individual de muncă  

- Program de lucru: Flexibil și inegal  

7. Calificările necesare si experiență: 

• certificare ANC ca formator;  

• studii economice; 

• experiență de minimum 5 ani în organizarea si facilitarea de grupuri de lucru și cursuri de instruire  

• abilități de facilitare si relaționare interpersonală cu categorii diferite de persoane;  

• capacitatea de sinteză și analiză datelor sociale, 

• experiență de minim 3 ani în monitorizarea, evaluarea și elaborarea de studii, analize cost- 

beneficiu, planuri de acțiune operaționale,  

• experiență în bugetare 

Documente necesare  

CV în format Europass care să detalieze capacitatea si experiența pentru îndeplinirea termenilor de 

referință 

• certificare ANC ca formator  

• Alte diplome și documente relevante  

•  Notă de informare privind GDRP semnată  
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