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Concurs 
de selectare a membrilor Consiliului de experți 

  

Institutul de Politici Publice (IPP) implementează Proiectul “Observatorul societății 
civile în reformarea educației”, desfășurat în cadrul Proiectului de sprijinire a reformei 
educaționale în Moldova, finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă prin 
intermediul Fundației Soros-Moldova, ce va fi implementat pe parcursul anului 2016. 

În cadrul Proiectului se preconizează crearea unui Consiliu de experți în domeniul 
educației, care va include atât specialişti din domeniul educației propriu-zise, cât şi din 
domeniile dezvoltării socio-economice şi promovării drepturilor copilului. La lucrările 
Consiliului vor fi atraşi şi experți specializați pe o anumită dimensiune a educației 
(accesul, incluziunea, eficacitatea, eficiența etc.). 

La şedințele Consiliului, organizate trimestrial, vor fi puse în discuție problemele 
curente şi de perspectivă care aduc atingere bunului mers al reformelor în educație şi 
vor fi elaborate cel puțin patru policy briefs (prin policy brief subînțelegem analiza 
succintă a unei probleme specifice, însoțită de recomandări în vederea soluționării 
acesteia). Analizele elaborate de Consiliu vor fi postate pe pagina web a Institutului  și 
vor fi aduse la cunoștința tuturor factorilor interesați: organelor centrale şi locale de 
specialitate în domeniul educației, asociațiilor de părinți, mass media, organizațiilor 
societății civile active în domeniul educației şi drepturilor copilului etc. Prin aceasta ne 
dorim să contribuim la o mai bună înțelegere a politicilor din domeniul educațional și la 
o implementare consecvență și responsabilă a acestora din partea instituțiilor abilitate. 

Drept urmare a demarării proiectului, IPP anunță un concurs de selectare a celor cinci 
membri ai Consiliului de experți în domeniul educației, care vor contribui la procesul 
de monitorizare a reformelor în domeniul educației și vor face mai explicite politicile 
educaționale implementate. 

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul în formă electronică (format 
DOC sau PDF) pe adresa ipp@ipp.md. În rubrica “Subiectul” se va indica “Concurs - 
Consiliul de experți”.  

CV-urile vor fi prezentate până pe data de 15 februarie 2016, ora 17.00.  

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin scrisori electronice până la finele lunii 

februarie 2016. 

Informații suplimentare: Raisa Guțu; tel. 022-27-67-86; Raisa_Gutu@ipp.md 
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