
 

 

 

GRILĂ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE DOSARE 

Studiul „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a 

anului 2022 - an european al tineretului” 

Expert 1 – Analiza populației tinere 

 

Nr. 
crt.  

Denumire criteriu Punctaj 
maximal 

Punctaje acordate 

   Președinte 
comisie 

Membru 
comisie 1 

Membru 
comisie 2 

Membru 
comisie 3 

Membru 
comisie 4 

Membru 
comisie 5 

Punctaj 
final 

 Studii de specialitate         

1. Studii superioare în științe sociale Elimina-
toriu  

       

2. Studii superioare în domeniul sociologie și nivelul 
studiilor (licență – 10, master – 15, doctorat - 20) 

20        

 Experiența în realizarea de cercetări, studii și 
analize relevante bazate pe analiza de date 
statistice și cercetări sociologice și/sau realizarea de 
cercetări sociologice 

        

4. Probarea a minimum 3 ani de experiență Elimina-        



profesională; perioada desfășurării de studii 
doctorale se consideră experiență 

toriu 

5. Experiența se referă și la realizarea de cercetări 
sociologice 

10        

6. Experiența include cercetări, studii sau analize 
referitoare la tinerii din România sau din Europa 
(Uniunea Europeană sau Consiliul Europei) 

10        

7.  Amploarea și relevanța experienței în raport cu 
obiectul studiului 

20        

 Propunerea referitoare la modalitatea de abordare 
a temei 

        

8.  Propunerea a fost transmisă și se referă la cerință Elimina- 
toriu 

       

9. Relevanța propunerii 30        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRILĂ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE DOSARE 

Studiul „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a 

anului 2022 - an european al tineretului” 

Expert 2 – Implementarea politicilor europene la nivel național – Strategia pentru tineret a Uniunii Europene și alte politici UE 

 

 

Nr. 
crt.  

Denumire criteriu Punctaj 
maximal 

Punctaje acordate 

   Președinte 
comisie 

Membru 
comisie 1 

Membru 
comisie 2 

Membru 
comisie 3 

Membru 
comisie 4 

Membru 
comisie 5 

Punctaj 
final 

 Studii de specialitate         

 Studii superioare finalizate Elimina-
toriu 

       

 Studii superioare ]n domeniul științelor sociale 
și nivelul acestora (licență – 10; master – 15, 
doctorat - 20) 

20        

 Experiență în realizarea de studii, analize, 
articole de specialitate și/sau elaborarea de 
propuneri de politică publică sau politici 

        



publice, respectiv proiecte de acte normative, 
în domeniul tineretului 

 Probarea experienței de minimum 3 ani Elimina-
toriu 

       

 Experiența este de minimum 5 ani 10        

 Experiența se referă și la dezvoltarea sau 
documente realizate pentru influențarea 
politicilor publice românești în domeniul 
tineretului, respectiv la participarea la 
dezvoltarea de astfel de politici publice 

10        

 Experiența implică utilizarea documentelor de 
politică publică în domeniu ale Uniunii 
Europene și/sau ale parteneriatului dintre 
Uniunea Europeană și Consiliul Europei; 
constituie un avantaj implicarea în structuri, 
proiecte sau demersuri de profil ale Uniunii 
Europene sau ale Parteneriatului dintre 
Uniunea Europeană și Consiliul Europei, 
relevante pentru dezvoltarea și 
implementarea de politici pentru tineret 

10        

 Relevanța generală a experienței în raport cu 
obiectul studiului 

10        

 Experiență în activități de/pentru tineret în 
cadrul structurilor neguvernamentale de 
profil sau a autorităților publice cu atribuții în 
domeniu 

        

 Probarea a cel puțin 3 ani de experiență 5        

 Probarea a cel puțin 5 ani de experiență 5        

 Propunerea referitoare la modalitatea de 
abordare a temei 

        

 Propunerea a fost transmisă și se referă la 
cerință 

Elimina- 
toriu 

       

 Relevanța propunerii 30        

          
 

 



 

 

 

 

GRILĂ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE DOSARE 

Studiul „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a 

anului 2022 - an european al tineretului” 

Expert 3 – Implementarea politicilor europene la nivel național – Strategia pentru tineret 2030 a Consiliului Europei și recomandările 

Comitetului Miniștrilor către Statele Membre în domeniul tineretului 

 

 

Nr. 
crt.  

Denumire criteriu Punctaj 
maximal 

Punctaje acordate 

   Președinte 
comisie 

Membru 
comisie 1 

Membru 
comisie 2 

Membru 
comisie 3 

Membru 
comisie 4 

Membru 
comisie 5 

Punctaj 
final 

 Studii de specialitate         

 Studii superioare finalizate Elimina-
toriu 

       

 Cunoașterea limbii engleze sau franceze, 
justificată printr-un certificat de competențe 
lingvistice sau prin probarea desfășurării de 

Elimina-
toriu 

       



activități profesionale în limba/limbile cunoscute 

 Studii superioare în domeniul științelor sociale 10        

 Deținerea titlului științific de doctor 10        

 Experiență în realizarea de studii, analize, 
articole de specialitate și/sau elaborarea de 
proiecte de politică publică în domeniul 
tineretului. 

        

 Probarea experienței de minimum 3 ani Elimina-
toriu 

       

 Experiența este de minimum 5 ani 10        

 Experiența se referă și la dezvoltarea sau 
documente realizate pentru influențarea 
politicilor publice românești în domeniul 
tineretului, respectiv la participarea la 
dezvoltarea de astfel de politici publice 

10        

 Experiența implică utilizarea documentelor de 
politică publică în domeniu ale Consiliului 
Europei și/sau ale parteneriatului dintre Uniunea 
Europeană și Consiliul Europei; constituie un 
avantaj implicarea în structuri, proiecte sau 
demersuri de profil ale Consiliului Europei sau 
ale Parteneriatului dintre Uniunea Europeană și 
Consiliul Europei, relevante pentru dezvoltarea 
și implementarea de politici pentru tineret 

10        

 Relevanța generală a experienței în raport cu 
obiectul studiului 

10        

 Experiență în activități de/pentru tineret în 
cadrul structurilor neguvernamentale de profil 
sau a autorităților publice cu atribuții în 
domeniu 

        

 Probarea a cel puțin 3 ani de experiență 5        

 Probarea a cel puțin 5 ani de experiență 5        

 Propunerea referitoare la modalitatea de 
abordare a temei 

        

 Propunerea a fost transmisă și se referă la 
cerință 

Elimina-
toriu 

       

 Evaluarea propunerii 30        



 

 

 

 

 

GRILĂ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE DOSARE 

Studiul „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a 

anului 2022 - an european al tineretului” 

Expert 4 – Utilizarea fondurilor Europene pentru tinerii din România – Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate 

Expert 5 – Utilizarea fondurilor Europene pentru tinerii din România – Schema de Garanție pentru Tineret 

Expert 6 – Utilizarea fondurilor Europene pentru tinerii din România – utilizarea Fondului Social European, a Mecanismului de Redresare și 

Reziliență și a altor surse de finanțare pentru dezvoltarea de programe destinate tinerilor 

 

 

Nr. 
crt.  

Denumire criteriu Punctaj 
maximal 

Punctaje acordate 

   Președinte 
comisie 

Membru 
comisie 1 

Membru 
comisie 2 

Membru 
comisie 3 

Membru 
comisie 4 

Membru 
comisie 5 

Punctaj 
final 

 Studii de specialitate         



 Studii superioare finalizate Elimina-
toriu 

       

 Studii superioare în domeniul tineretului, 
științelor politice și administrative, dreptului, 
managementului sau în alte domenii apreciate ca 
relevante pentru evaluarea programelor de 
finanțare europeană 

10        

 Deținerea unei calificări profesionale relevante 
pentru scrierea, managementul și/sau 
implementarea proiectelor cu fonduri europene 
(se punctează și existența unei discipline 
corespunzătoare în planul de învățământ al unui 
program de studii universitare absolvit) 

10        

 Experiență în realizarea de studii, analize, 
articole de specialitate și/sau elaborarea de 
proiecte de politică publică în domeniul 
tineretului. 

Elimina-
toriu 

       

 Probarea experienței de minimum 3 ani         

 Experiența este de minimum 5 ani 10        

 Experiența se referă și la studii, analize, articole 
de specialitate sau proiecte de politică publică în 
legătură cu proiectarea și accesarea fondurilor 
europene la nivel național sau al Uniunii 
Europene, în domeniul tineretului sau cu 
incidență asupra tinerilor 

10        

 Relevanța generală a experienței în raport cu 
livrabilul solicitat 

20        

 Experiență în activități de/pentru tineret în 
cadrul structurilor neguvernamentale de profil 
sau a autorităților publice cu atribuții în 
domeniu 

        

 Probarea a cel puțin 3 ani de experiență Elimina-
toriu 

       

 Experiență în scrierea și/sau implementarea de 
proiecte (co)finanțate din fonduri ale Uniunii 
Europene 

        

 Probarea experienței 5        



 Experiența în calitate de manager de proiect 5        

 Propunerea referitoare la modalitatea de 
abordare a temei 

        

 Propunerea a fost transmisă și se referă la 
cerință 

Elimina-
toriu 

       

 Evaluarea propunerii 30        

 


