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Anunț cooptare expert moderator 
 
 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov caută expert cooptat moderator în cadrul 
proiectului ”POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă” finanțat în cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă implementat în parteneriat de către: 
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) - beneficiar 
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov (APDT Brașov) - 
partener 
Asociația de Dezvoltare Economică și Regională - ADER – partener 
 
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacităţii ONG-urilor de la nivel naţional, în 
special din domeniul turismului, de a formula şi promova propuneri alternative la politicile 
publice privind turismul, iniţiate de Guvern. 
Îndeplinirea obiectivului se concentrează pe creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor/ acţiunilor 
de implicare a ONG-urilor din domeniul turismului în demersul de a formula şi promova 
propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern cu scopul dezvoltării/ promovării unui 
turism sustenabil. 
 
Rezultatele vizate: 

• 8 dezbateri publice regionale  
- Centru – județele: Brașov, Alba, Sibiu, Covasna, Harghita și Mureș; 
- Sud-Vest – județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea); 
- Sud Muntenia – județele: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și 

Călărași); 
- Bucuresti Ilfov – Municipiul București și Județul Ilfov 
- Sud-Est – județele: Buzău, Brăila, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea 
- Nord- Est – județele:  Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui  
- Nord -Vest – județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Saut Mare, Sălaj 
- Vest – județele: județele: Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș 

• 2 dezbateri publice naționale – Brașov și Suceava 
Condiții minime Expert cooptat moderator 

- Studii superioare de lungă durată - 4 ani 
- Experiență în organizarea, coordonarea și derularea de evenimente/workshop-uri 

 
Competențe solicitate 

- Abilități de comunicare, moderare discuții; 
 
Durata contractului– 7 luni 
Locația și programarea aproximativă pentru derularea dezbaterilor este următoarea: 

 Dată eveniment 

București 17 noiembrie 2018 

Timișoara 11 decembrie 2018 

Tărgu Jiu sau Craiova 18 ianuarie 2019 

Constanța  31 ianuarie 2019 

Ploiești 1 februarie 2019 

Cluj 7 februarie 2019 

Sibiu 8 februarie 2019 

Suceava 14 martie 2019 

Iași sau Piatra Neamț 12 aprilie 2019 

Brașov 9 mai 2019 

http://www.addjb.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mehedin%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olt
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arge%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Teleorman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ialomi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
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Atribuții: 

• Pregătește cele 8 dezbateri regionale și 2 dezbateri naționale  

• Își documentează pregătirea dezbaterilor – legislație în turism, stadiul proiectelor de lege 
aflate în dezbateri, etc. 

• Moderează cele 10 dezbateri 

• Participă împreună cu managerul de proiect și asistentul manager la sesiuni de pregătire 
a dezbaterilor precum și cele post dezbateri în vederea identificării punctelor/ temelor 
dezbătute în vederea transpunerilor acestora în propuneri de politici publice 

• Pregătește programul dezbaterii/ firul logic al fiecărei dezbaterilor – agenda dezbaterilor 
– puncte cheie 

• Identifică diverse puncte/ teme de dezbatere pe care să le dezvolte – în baza 
informațiilor colectate de către experții planificare 

• Alocă în medie 20 de ore pentru pregătirea fiecărei dezbateri 

• Întocmește rapoarte de activitate în conformitate cu cerințele POCA 

• Participă la dezbaterile publice și colectează informațiile pentru a fi ulterior diseminate 
pe platforma de comunicare; 

• Prelucrează informații de la ONG-urile din regiunile de dezvoltare menționate; 

• Diseminează în cadrul dezbaterilor, informații cu privire la cursurile de formare de lobby 
și advocacy; 

• Participă la elaborarea propunerilor de politici publice 
 

 
Activitatea desfășurată de expert cooptat moderator va fi susținută de documente justificative 
 
Persoanele interesate pot depune CV-ul precum și alte documente considerate relevante 
până la data de 29.10.2018 la adresa de e-mail: relatiipublice@addjb.ro sau pot fi aduse 
direct la sediul ADDJB din str. B-dul Eroilor nr. 33, Casa Baiulescu Mansardă 
Persoanele care corespund cerințelor vor fi selectate și vor fi invitate pentru a participa la 
interviu. 
 
Relații suplimentare se pot obține la adresa relatiipublice@addjb.ro sau la telefon 
0735.511.757, manager de proiect Luciana Gliga. 
 

http://www.addjb.ro/
mailto:relațiipublice@addjb.ro
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