Institutul European din România

Anunţ privind lansarea depunerii de candidaturi în cadrul
Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2018
Institutul European din România, prin Biroul Studii şi Analize, lansează Proiectul SPOS 2018, 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 2018 sunt următoarele:
1.
Cadrul Financiar Multianual post-2020: riscuri și oportunități pentru politica de
coeziune și politica agricolă comună
2.
Revitalizarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - între
priorități politice și interese economice
3.
Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o
economie verde în România
4.
Pilonul european al drepturilor sociale: reducerea inegalităților și a decalajelor
sociale în România. Evoluții ale politicilor și inițiativelor europene din domeniul
tineretului
Activitatea de cercetare se va derula în perioada mai - octombrie a.c.
Toţi cei interesaţi să participe la elaborarea studiilor incluse în proiect sunt invitaţi să transmită
către IER, la adresa eliza.vas@ier.gov.ro, până la data de 1 aprilie 2018, 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 2018 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. 2 000 de cuvinte) din care să reiasă
maniera în care candidații intenţionează să trateze tema, structura avută în vedere
pentru lucrare, modul de concretizare a obiectivelor de cercetare, respectiv metodele
ce urmează a fi folosite în acest sens și exemplificarea acestora, o bibliografie
orientativă.
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Propunerea de cercetare va avea în vedere următoarele elemente, după cum urmează:
1.

Cadrul Financiar Multianual post-2020: riscuri și oportunități pentru politica
de coeziune și politica agricolă comună

Scopul acestui studiu este acela de a explora, dintr-o perspectivă românească, diferite
opțiuni pentru viitorul cadru financiar multianual. Date fiind multiplele provocări cărora Uniunea
Europeană trebuie să le răspundă pe termen lung, reforma politicii de coeziune, respectiv reforma
politicii agricole comune apar ca inevitabile. Având în vedere actualitatea temei, studiul va avea
un puternic caracter analitic și pragmatic, oferind decidenților naționali diferite opțiuni de
poziționare în formatele europene de negociere.
Obiectivele specifice ale studiului vor urmări: evaluarea funcționalității cadrului financiar
multianual 2014 – 2020 la nivel european și în România, analizarea riscurilor ce pot afecta viitorul
politicii de coeziune și al politicii agricole comune, identificarea oportunităților pe care România
le-ar putea valorifica în contextul viitorului CFM, realizarea de recomandări privind posibila
poziționare a României în formatele europene de negociere din viitorul CFM etc.
2.

Revitalizarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - între
priorități politice și interese economice

Scopul acestui studiu îl reprezintă radiografierea critică a provocărilor și a oportunităților ce
derivă din exercitarea de către România, în perioada 1 noiembrie 2018 – 1 noiembrie 2019, a
Președinției Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). Preluarea Președinției
SUERD de către România va coincide practic cu preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene
și, drept urmare, va fi o excelentă ocazie pentru a spori profilul de actor regional și european al
României (coordonator, prin ministerele de profil, a trei arii prioritare). Finalitatea practică a
studiului va avea în vedere realizarea de recomandări clare și concrete de politici menite să
revitalizeze implementarea strategiei la nivel național, ținând cont și de prioritățile României pe
perioada Președinției Consiliului UE din semestrul I al anului 2019.
Obiectivele specifice ale studiului vor urmări: analizarea cadrului regional și european în
care s-a dezvoltat SUERD, evidențierea beneficiilor strategiei pentru consolidarea coeziunii socioeconomice, reliefarea unor exemple de bune practici și lecții învățate de România în calitate de
coordonator, identificarea unor noi posibile surse de finanțare pentru susținerea Strategiei în
perspectiva viitorului CFM, formularea de recomandări de politici publice pentru promovarea
SUERD la nivelul UE etc.
3.

Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o
economie verde în România

Scopul acestui studiu este acela de a analiza implicațiile procesului de tranziție către o
economie circulară pentru România. Ținând cont de inițiativele legislative adoptate la nivel
european pentru regândirea ciclului economic, respectiv utilizarea eficientă a resurselor și
depozitarea deșeurilor, dar și inovarea în materie de procese tehnologice, prezentul studiu va
include o componentă empirică importantă. Studiul își propune să ofere actorilor implicați
(autorități publice, mediul de afaceri, zona nonguvernamentală, cetățeni etc.) o imagine de
ansamblu asupra economiei circulare și să furnizeze recomandări de politică publică aplicabile în
cazul României.
Obiectivele specifice ale studiului vor urmări: analizarea cadrului european și național
privind tranziția către o economie circulară, identificarea unor bune practici la nivel european în

2

domeniul aplicării principiilor economiei circulare, evaluarea managementului deșeurilor și a
gradului de reciclare a acestora în România (analiză SWOT), propunerea unor măsuri și
instrumente de eficientizare a utilizării resurselor în România, realizarea de recomandări de politică
publică privind tranziția către o economie circulară în România etc.
4.

Pilonul european al drepturilor sociale: reducerea inegalităților și a
decalajelor sociale în România. Evoluții ale politicilor și inițiativelor europene
din domeniul tineretului

Scopul acestui studiu este acela de a analiza principalele caracteristici ale actualului model
social european și provocările cu care acesta se confruntă în contextul implementării Pilonului
European al drepturilor sociale. Analiza trebuie să țină seama de evoluțiile politicilor și inițiativelor
europene din domeniul tineretului, dar și de diferitele provocări curente și viitoare precum: declinul
demografic, tendința de îmbătrânire accentuată, migrația, evoluțiile provocate de progresul
tehnologic (cea de a IV-a Revoluție Industrială) etc.
Obiectivele specifice ale studiului vor urmări: analizarea cadrului european în domeniul
drepturilor sociale; identificarea unor bune practici la nivel european privind reducerea inegalităților
și a decalajelor sociale; cartografierea drepturilor sociale în România în raport cu recomandările
Pilonului european în domeniu; analizarea evoluțiilor politicilor și inițiativelor europene din domeniul
tineretului și impactul lor asupra României; realizarea de recomandări de politici publice privind
implementarea Pilonului european al drepturilor sociale și reducerea inegalităților și a decalajelor
sociale în România etc.
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 2018, la adresa eliza.vas@ier.gov.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. Verificarea eligibilității:
 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 mai – octombrie 2018;
 Cunoaşterea limbii engleze;
 Abilități de utilizare a echipamentelor TIC.
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2. Evaluarea experienței relevante pentru tema de cercetare:
 Criterii specifice:
 Experienţă de cercetare şi/sau profesională într-un domeniu relevant pentru studiu
(articole, lucrări ştiinţifice);
 Participarea în proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională
sau naţională, pe domenii relevante pentru studiul 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.
3. Evaluarea propunerii de cercetare a echipei (inclusiv arie de cuprindere, metodologie,
elemente de noutate).

Alte mențiuni:
•

Fiecare studiu, în forma sa finală, va fi redactat în limba română și va avea un număr
estimat de:
o Studiul 1 – 80–100 pagini, fără anexe;
o Studiul 2 – 50–70 pagini, fără anexe;
o Studiul 3 – 50–70 pagini, fără anexe;
o Studiul 4 – 50–70 pagini, fără anexe.

•

Fiecare studiu va fi însoțit și de o sinteză (în limba română, respectiv engleză).

•

Activitatea de cercetare va fi remunerată. Suma/studiu va fi plătită autorilor la
finalizarea procesului de cercetare, doar 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 joi, între orele 14.00 și 16.00).
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