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Anexă la Nota de fundamentare nr 134/26.01.2022 

 

Anunț selecție experți Activitatea 2 – Elaborarea raportului „Harta zonelor marginalizate din 

România” din cadrul proiectului SIPOCA 862 - Dezvoltarea unor instrumente de analiză și 

intervenție la nivel comunitar pentru perioada de programare 2021-2027 

 

 Școala Națională de Studii Politice și Administrative implementează în calitate de partener al 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale  proiectul ,,Dezvoltarea unor instrumente de analiză și 

intervenție la nivel comunitar pentru perioada de programare 2021-2027”, fiind cofinanțat din Fondul 

Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară – 

Administrație publică și sistem judiciar eficiente. Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni, 

respectiv în perioada septembrie 2020 – februarie 2023 

 Proiectul are ca scop elaborarea si operaționalizarea unor instrumente de analiză de date viabile, 

dinamice și fundamente în vederea prioritizării intervențiilor la nivel comunitar în perioada 2021-2027.  

 În baza ordinului de finanțare nr. 559/16.09.2020 și a cererii de finanțare, cât și a procedurii de 

selecție experți aprobată la nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA este 

necesară pentru activitatea A2 din proiect - Elaborarea raportului „Harta zonelor marginalizate din 

România”, să se declanșeze selecția și contractarea unui număr de 1 expert, pe o  perioadă determinată.   

I. Postul de expert este definit potrivit anexei. 

 

Poziții destinate exclusiv experților din SNSPA: 

Nr 

ct. 

Denumire pozitie expert  Număr 

poziții 

Descriere activitate 

si  cerinte pozitie 

Data limita  depunere 

dosare candidaturi 

1 Expert cercetare calitativă (1) 1 Anexă 1 07 februarie, ora 2000 
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II.  DOSARUL DE INSCRIERE: Dosarul de concurs care va conține următoarele documente: 

- Cerere în care este specificată poziția pentru care se candidează cu referire la numărul Anexei în care este descrisă 

poziția.  

- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz (semnata de 

candidat); 

- Curriculum Vitae format Europass, datat si semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie sa conțină obligatoriu date de 

contact valide - adresa de e-mail si număr de telefon)   

- copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile 

documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice; alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, 

calificările specifice aferente poziției;  

- consimțământ GDPR (Anexa)  

Candidaturile transmise după data limita indicata in anunțul de selecție (zi și oră), precum si cele incomplete vor fi 

respinse. 

 

III. CALENDAR  Poziție destinată titularilor SNSPA 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

-  07 februarie ora 2000, termen limita depunere dosare online la adresa alfred.bulai@politice.ro   

-  08 februarie analiza dosare candidaturi și publicare rezultate  

- 09 februarie depunere contestații, primire contestații după evaluare dosare candidaturi (online la adresa 

specificată) 

- 10 februarie publicare rezultate finale. 

  

 

http://www.poca.ro/
mailto:alfred.bulai@politice.ro


 
 
 

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 

 
www.poca.ro 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în 
acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor 
persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul 
primit, expeditorului 

 

Anexele care cuprind cerințele specifice pentru poziția destinată titularilor SNSPA:  

 

 

ANEXA 1 

 

Termeni de referință (ToR) experți 

 

Activitate 2 –  „Elaborarea raportului ”Harta zonelor marginalizate din România”, 
Denumire poziție: Expert cercetare calitativă  (1) 

Număr poziții: 1 

Timp lucru: 42 ore/lună 

Perioada estimată pentru derularea activității: 21 luni (februarie 2021 – noiembrie 2022) 

Descriere activitate-atribuții: Expert în echipa de cercetarea calitativă, sprijină coordonatorul cercetării calitative, 

participă la elaborarea și implementarea metodologiei de adunare a datelor și integrarea lor pentru obținerea 

rezultatelor anchetelor sociologice.  

 

Cerințe/competențe necesare (fără a se limita la):  

• Pregătire de bază – absolvent studii superioare  

• Vechime în muncă: minim trei ani 

• Minim trei ani experiență profesională în programe de cercetare în sectorul privat, ONG, sau mediul academic, 

în domenii/ tematici care vizează prelucrarea și analiza datelor sociale, elaborarea de design metodologic de 

cercetare calitativă cu implicare în activități precum: 

 o Elaborarea de instrumente de cercetare sociologică 

 o Analiza și elaborarea design-ului cercetărilor calitative 

 o Elaborare de studii, rapoarte și/ sau cercetări pe tematici relevante în proiect 

 o Analiză și interpretare de date calitative 
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 o Colaborarea cu autoritățile administrației publice centrale sau locale 

• Disponibilitatea de a participa periodic la întruniri ale proiectului, precum și de a se deplasa la instituții publice 

locale în domeniul vizat; 

 

Constituie avantaje: 

• absolvent studii superioare de sociologie  

• Experiență în elaborarea de ghiduri/ rapoarte/ proiecte de cercetare  

• Certificate de absolvire cursuri de specializare recunoscute de Ministerul muncii (management /  accesare / 

implementare fonduri europene /alte specializări relevante în proiect 

• Experiență în proiecte similare 

• Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională. 

• Experiență în lucrul cu PC – Sisteme de operare, aplicații Office, programe de cercetare calitativă etc.  
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