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Anunţ concurs pentru ocuparea postului de Specialist Politici 

Publice şi de Impact 

POCA: Bugetarea participativă în judeţul Vrancea – premisă 

pentru promovarea devoltării la nivel local 

 

I. DENUMIREA POSTULUI: Specialist Politici Publice şi de Impact 

II. DESCRIEREA POSTULUI 

Atribuţii/ responsabilităţi: 

1. Realizează documentul de politică publică şi studiul de impact al acestuia asupra 

bugetului local; 

2. Colectează informaţii şi date necesare realizării documentului de politică publică 

prin diferite modalităţi (participă la întâniri cu aleşii locali, se documentează din 

teoria de specialitate etc.); 

3. Participă la procesul de consultare publică. 

 

III. CONDIŢII GENERALE 

Se pot înscrie la concursul pentru ocuparea postului persoanele care îndeplinesc 

următoarele condiţii: 

a) Au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europen sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) Cunosc limba română, scris şi vorbit; 

c) Au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare; 

d) Au capacitate deplină de exerciţiu; 
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e) Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile 

sanitare abilitate; 

f) Nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care impedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau 

a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea 

funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

IV. CERINŢE SPECIFICE 

Cerinţe privind studiile şi experienţa: 

- Studii superioare în domeniul Ştiinţelor Juridice şi / sau Sociologice finalizate cu 

diplomă de licenţă; 

- Experienţă în realizarea a cel puţin un document de politică publică. 

Depunerea candidaturilor se face prin trimiterea unui C.V. la adresa: 

mariusparno@redi-ngo.eu, cu titlul „Depunere candidatură specialist politici publice 

şi de impact”. 

Perioada depunerii candinaturilor: 13.09.2022 – 30.09.2022. 

Anunţarea câştigătorului: 14.10.2022 

Periada contractuală: Noiembrie 2022 – Martie 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
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