Institutul European din România

Anunţ privind lansarea depunerii de candidaturi în cadrul
Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2017

Institutul European din România, prin Biroul Studii şi Analize, lansează Proiectul SPOS 2017 care
presupune realizarea unei noi serii de studii ce urmăresc sprijinirea procesului de elaborare şi
fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare.
Studiile incluse în cadrul proiectului SPOS 2017 sunt următoarele:
1. Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei
românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.)
2. România, furnizor de expertiză în tranziție democratică, pentru țările
Parteneriatului Estic și Balcanii de Vest
3. România şi Piaţa Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunităţi şi provocări
4. Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția
României în domeniu
Activitatea de cercetare se va derula în perioada iunie – noiembrie a.c.
Toţi cei interesaţi să participe la elaborarea studiilor incluse în proiect sunt invitaţi să transmită
către IER, la adresa eliza.vas@ier.ro, până la data de 10 mai 2017, un dosar de
candidatură în echipă (recomandabil ar fi ca echipa să nu depăşească 3 - 4 persoane) care
să conțină următoarele documente, în limba română:
1. Formular de înscriere pentru candidaţii SPOS 2017 disponibil aici (se completează
pentru fiecare membru al echipei).
2. Curriculum Vitae în format european (model disponibil la adresa
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae)
3. Propunere de cercetare, care să includă:
 Pagină de gardă, conţinând denumirea studiului pentru care este depusă
candidatura, numele candidaților şi data elaborării documentului;
 Scurtă descriere a proiectului de cercetare (max. 1 500 de cuvinte) din care să
reiasă maniera în care candidații intenţionează să trateze tema, structura avută în
vedere pentru lucrare şi o bibliografie orientativă.
Propunerea de cercetare va avea în vedere următoarele elemente, după cum urmează:
1. Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei
românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.)
Scopul acestui studiu este acela de a analiza impactul aderării României la Uniunea Europeană
asupra economiei românești (în domeniul industriei, agriculturii și serviciilor) și de a formula o
serie de recomandări pentru perioada post-2017. De asemenea, studiul va contribui inclusiv la

o mai bună fundamentare a deciziilor legate de pregătirea și exercitarea președinției române a
Consiliului Uniunii Europene, din primul semestru al anului 2019.
2. România, furnizor de expertiză în tranziție democratică, pentru țările
Parteneriatului Estic și Balcanii de Vest
Acest studiu va analiza modul în care România contribuie la procesul de tranziţie democratică a
țărilor din Parteneriatul Estic și Balcanii de Vest, prin transferul propriilor lecţii învăţate și
expertize. Cercetarea va prezenta instrumentele prin care România poate difuza și furniza
expertiză și va identifica exemple de bune practici/lecții învățate în cadrul experienței de tranziție
democratică a țării noastre. Autorii vor evalua modul în care România a acordat expertiză în
relația cu cele două regiuni din vecinătatea sa strategică și, în final, vor formula recomandări în
vederea sporirii acestei contribuții, fie în plan bilateral, fie în mod concertat, la nivel european.
3. România şi Piaţa Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunităţi şi
provocări
Prin intermediul acestui studiu, se dorește analiza situaţiei actuale a sectorului digital din
România şi evaluarea oportunităților pe care statul român le poate valorifica în contextul
demersurilor, la nivel european, pentru definitivarea Pieței Unice Digitale. În acest sens, autorii
vor evalua situaţia actuală a sectorului digital din România, inclusiv din perspectiva gradului de
îndeplinire a angajamentelor asumate prin Agenda Digitală (progresele realizate în vederea
digitalizării economiei). În acest context, vor fi analizate și provocările pe care le întâmpină
România în domeniul convergenței digitale. De asemenea, cercetătorii vor realiza recomandări
în vederea îmbunătățirii gradului de convergență digitală, respectiv de identificare a
oportunităţilor/avantajelor competitive ale României pe Piața Unică Digitală și a modalităților de
exploatare a acestora.
4. Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția
României în domeniu
Studiul va urmări să prezinte o radiografie a situației curente în ceea ce privește securitatea
cibernetică și evoluțiile viitoare, analizând impactul provocărilor actuale în domeniul securității
cibernetice la nivel european și național. Din această perspectivă se urmărește identificarea
vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor la adresa securității cibernetice la nivel european și
național. Odată identificate, se va urmări evaluarea gradului de pregătire a României pentru a
contracara aceste riscuri și provocări, evidențiindu-se totodată cazuri de bune practici în
domeniul securității cibernetice din România. Se va acorda atenție analizei cooperării dintre
sectorul public și cel privat în domeniul securității cibernetice (ethical hacking). În final, studiul
va urmări oferirea de recomandări privind adaptarea cadrului normativ, instituţional din România
în concordanță cu recomandările europene în domeniu.
Facem precizarea că, pe parcursul derulării cercetării, pot surveni modificări/ajustări ale acestor
obiective de cercetare, ca urmare a cerințelor exprese ale beneficiarului.
Mențiune: Propunerea de cercetare va aborda integrat tema studiului (fără modificări de titlu).
Nu se vor accepta propuneri de cercetare sub-sectoriale.
Dosarul de candidatură al echipei va fi trimis într-un singur email (eventual arhiva zip), cu
specificarea în subiect: Candidatură studiu..., SPOS 2017, la adresa eliza.vas@ier.ro.

Procesul de selecţie a candidaţilor
Selecţia are la bază evaluarea dosarului de candidatură în echipă de către o comisie constituită
în acest scop. Membrii comisiei de selecție își rezervă dreptul de a solicita candidaților informații
suplimentare dacă va fi cazul.
La finalul procesului de selecție, va fi afișată pe site-ul IER lista echipelor câștigătoare.
Criterii de selecţie a echipelor:
1. Evaluarea formularelor de înscriere și a CV-urilor:
 Criterii generale:

Studii superioare finalizate, în domenii relevante pentru temele de
cercetare abordate;

Competenţe de cercetare dovedite prin studii şi articole realizate, în
conformitate cu standardele academice și de cercetare;

Disponibilitatea de a lucra la realizarea studiului în perioada iunie –
noiembrie 2017;

Cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională, de
preferinţă limba engleză;


Abilităţi de utilizare a echipamentelor TIC.

 Criterii specifice:

Experienţă de cercetare şi/sau profesională într-un domeniu relevant
pentru tema de cercetare abordată în lucrare (articole, lucrări ştiinţifice);

Participarea în proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare
internaţională sau naţională, pe domenii relevante pentru tema de cercetare în
cauză.
În evaluarea coordonatorilor, se vor lua în considerare, în plus, următoarele
elemente:

Experienţă în coordonarea de proiecte de cercetare sau de consultanţă cu
finanţare internaţională sau naţională, sau în coordonarea realizării unor studii
recente;

Experienţă în lucrul cu administraţia publică centrală şi/sau în elaborarea
de politici publice.
2. Evaluarea propunerii de cercetare (inclusiv arie de cuprindere şi relevanţă).
Alte mențiuni:




Studiul, în forma sa finală, va fi redactat în limba română și va avea un număr estimat
de 50 - 60 de pagini, fără anexe. Datorită gradului sporit de complexitate a studiului
nr. 1, acesta va avea un număr estimat de 80 - 100 de pagini, fără anexe.
Activitatea de cercetare va fi remunerată. Suma/studiu va fi plătită autorilor la
finalizarea procesului de cercetare, în condițiile respectării termenilor contractuali.

Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe dna Eliza Vaş, expert, Biroul de Studii şi
Analize, tel. 021 314 26 96/int 150 (de luni până vineri, între orele 14.00 și 16.00).

