
 

 

 
Anunț angajare expert formator pentru curs                            792/21.10.2022 
analiza, evaluarea și monitorizarea politicilor publice 

 
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov angajează expert formator în politici publice - analiza, 
evaluarea și monitorizarea politicilor publice, în cadrul proiectului “Implicat în dezvoltarea durabilă a 
județului Brașov” SMIS 151454, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. 
 
Obiectivul general al proiectului este: dezvoltarea capacităților ONG-urilor și actorilor sociali din județul 
Brașov de a se implica activ in formularea, susținerea și promovarea dezvoltării durabile la nivelul 
județului Brașov. 
 
Expertul formator pentru curs analiza, evaluarea și monitorizarea politicilor publice va transmite 
cunoștințe generale cu privire la: 

- Analiza politicilor publice, evaluării și monitorizarea politicilor publice - strategii locale, 
monitorizare 

- Analiza problemelor de politică publică: limitări în definirea și structurarea problemelor de 
politică publică 

- Beneficii ale structurării problemelor de politică publică și clasificarea problemelor de politică 
publică, structurarea problemelor de politică publică 

- Metode și modele de evaluare a politicilor publice  
- Modele utilizate în evaluarea de documente programatice (cantitative/ calitative) - 

comunicarea analizei, valorificarea datelor obținute 
- Metode de monitorizare a politicilor publice - ce se urmărește în monitorizare.  
- Modele practice (exemple) de evaluare și monitorizare 

 
Cursul va avea obligatoriu un modul/ secțiune de dezvoltare durabilă. 
Expertul va avea de asigurat un număr de 200 de ore – 80 de ore pentru pregătire curs și 120 de ore 
pentru derulare 3 sesiuni de cursuri, inclusiv partea de evaluare a cunoștințelor transmise.  
 
Vor fi organizate 3 sesiuni de formare cu o participare de 10-15 persoane/ sesiune. 
Participanții provin din ONG-uri, instituții publice, actori sociali. 
 
Condiții expert formator: 

- experiență în domeniul formării de minim 3 ani – inclusiv certificat acreditat de formator  
- experiență în formări privind analiza, evaluarea și monitorizarea politicilor publice (sau 

echivalent) minim 6 luni 
- Studii superioare  
- Abilități de comunicare, moderare discuții 

Se va semna un contract individual de muncă cu un număr de ore 200. 
Perioada de derulare a cursurilor – noiembrie 2022 – aprilie 2023. 
 
Persoanele interesate pot depune CV-ul precum și a documente considerate relevante care să ateste 
calificarea și experiența solicitată (diplome de studii, certificări, contracte de muncă pentru 
demonstrarea experienței, recomandări, etc.) până la data de 28.10.2022 la adresa de e-mail: 
relatiipublice@addjb.ro 
Persoanele care corespund cerințelor vor fi selectate și vor fi invitate să participe la interviu în format 
fizic sau online. 
Relații suplimentare se pot obține la adresa relatiipublice@addjb.ro sau la telefon 0735.511.757. 
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