
 

Anunț de recrutare 
 

 

În vederea realizării studiului „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”, Consiliul Economic și Social contractează 6 experți pe perioadă determinată, pe bază de 

contract de colaborare.  

Persoanele interesate sunt rugate să depună dosarele de candidatură până la data de 23 septembrie 

2022 inclusiv, prin email, la adresa ces@ces.ro, sau, după caz, fizic la sediul Consiliului Economic și 

Social, aflat pe str. Dimitrie D. Gerota nr. 7 – 9, sector 2, București, cod poștal 020111. 

 

Descrierea responsabilităților experților, a profilului acestora și a 

criteriilor de selecție; termen de realizare. 
 

Expert 1 

Livrabil solicitat: Document de 4 – 6 pagini care cuprinde analiza populației tinere, inclusiv din 

perspectiva mișcării naturale, a migrației și a informațiilor cunoscute referitoare la calitatea vieții 

acestora și a factorilor care o afectează. Termen de realizare: 30 noiembrie pentru contribuția 

inițială, 15 decembrie pentru varianta actualizată ca urmare a feedbackului membrilor comisiei C.E.S.  

Profil: Absolvent de studii superioare în științe sociale, preferabil în domeniul sociologiei, cu 

experiență relevantă de minimum 3 ani în realizarea de cercetări, studii și analize relevante bazate pe 

analiza de date statistice și cercetări sociologice și/sau realizarea de cercetări sociologice. Criterii 

complete de selecție se găsesc în Anexa 1 Grilă de recrutare și selecție dosare și Anexa 2 Grilă de 

recrutare și selecție interviu. 

Expert 2 

Livrabil solicitat: Document de 4 – 6 pagini care descrie Implementarea politicilor europene la nivel 

național - Strategia pentru tineret a Uniunii Europene și alte politici UE. Termen de realizare: 30 

noiembrie pentru contribuția inițială, 15 decembrie pentru varianta actualizată ca urmare a 

feedbackului membrilor comisiei C.E.S. 

Profil: Absolvent de studii superioare, preferabil în domeniul științelor sociale, cu experiență 

relevantă de minimum 3 ani în realizarea de studii, analize, articole de specialitate și/sau elaborarea 

de propuneri de politici publice, respectiv proiecte de acte normative, în domeniul tineretului. 
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Experiența în activități de/pentru tineret în cadrul structurilor neguvernamentale de profil sau a 

autorităților publice cu atribuții în domeniu constituie un avantaj. Criterii complete de selecție se 

găsesc în Anexa 1 Grilă de recrutare și selecție dosare și Anexa 2 Grilă de recrutare și selecție interviu. 

Expert 3 

Livrabil solicitat: Document de 4 – 6 pagini care descrie Implementarea politicilor europene la nivel 

național - Strategia pentru tineret 2030 a Consiliului Europei și recomandările Comitetului Miniștrilor 

către Statele Membre în domeniul tineretului. Termen de realizare: 30 noiembrie pentru contribuția 

inițială, 15 decembrie pentru varianta actualizată ca urmare a feedbackului membrilor comisiei C.E.S. 

Profil: Absolvent de studii superioare, preferabil în domeniul științelor sociale, având cunoștințe de 

limba engleză și/sau franceză, cu experiență relevantă de minimum 3 ani în realizarea de studii, 

analize, articole de specialitate și/sau elaborarea de propuneri de politici publice, respectiv proiecte 

de acte normative, în domeniul tineretului. Experiența în activități de/pentru tineret în cadrul 

structurilor neguvernamentale de profil sau a autorităților publice cu atribuții în domeniu constituie 

un avantaj. Criterii complete de selecție se găsesc în Anexa 1 Grilă de recrutare și selecție dosare și 

Anexa 2 Grilă de recrutare și selecție interviu. 

Expert 4 

Livrabil solicitat: Document de 4 – 6 pagini care descrie Utilizarea fondurilor Uniunii Europene pentru 

tinerii din România – cazul programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Termen de 

realizare: 30 noiembrie pentru contribuția inițială, 15 decembrie pentru varianta actualizată ca 

urmare a feedbackului membrilor comisiei C.E.S. 

Profil: Absolvent de studii superioare în domeniul tineretului, științelor politice și administrative, 

dreptului, managementului sau în alte domenii apreciate ca relevante pentru evaluarea programelor 

de finanțare europeană, cu experiență în realizarea de studii, analize, articole de specialitate și/sau 

elaborarea de propuneri de politică publică în domeniul tineretului și experiență în sectorul 

de/pentru tineret. Experiența specifică în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare 

europeană și realizarea de studii, analize, articole și dezvoltarea de politici publice legate direct de 

utilizarea fondurilor europene constituie avantaje importante. Criterii complete de selecție se găsesc 

în Anexa 1 Grilă de recrutare și selecție dosare și Anexa 2 Grilă de recrutare și selecție interviu. 

Expert 5 

Livrabil solicitat: Document de 4 – 6 pagini care descrie Utilizarea fondurilor Uniunii Europene pentru 

tinerii din România – cazul Schemei de Garanție pentru Tineret. Termen de realizare: 30 noiembrie 

pentru contribuția inițială, 15 decembrie pentru varianta actualizată ca urmare a feedbackului 

membrilor comisiei C.E.S. 

Profil: Absolvent de studii superioare în domeniul tineretului, științelor politice și administrative, 

dreptului, managementului sau în alte domenii apreciate ca relevante pentru evaluarea programelor 



 

de finanțare europeană, cu experiență în realizarea de studii, analize, articole de specialitate și/sau 

elaborarea de propuneri de politică publică în domeniul tineretului și experiență în sectorul 

de/pentru tineret. Experiența specifică în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare 

europeană și realizarea de studii, analize, articole și dezvoltarea de politici publice legate direct de 

utilizarea fondurilor europene constituie avantaje importante. Criterii complete de selecție se găsesc 

în Anexa 1 Grilă de recrutare și selecție dosare și Anexa 2 Grilă de recrutare și selecție interviu. 

Expert 6 

Livrabil solicitat: Document de 4 – 6 pagini care descrie Utilizarea fondurilor Uniunii Europene pentru 

tinerii din România – alte programe pentru tineret finanțate prin Fondul Social European, 

Mecanismul de Redresare și Reziliență și alte surse [NB - alte programe față de Erasmus+, Corpul 

European de Solidaritate și intervențiile aferente Schemei de Garanție pentru Tineret, tratate de alți 

experți]. Termen de realizare: 30 noiembrie pentru contribuția inițială, 15 decembrie pentru varianta 

actualizată ca urmare a feedbackului membrilor comisiei C.E.S. 

Profil: Absolvent de studii superioare în domeniul tineretului, științelor politice și administrative, 

dreptului, managementului sau în alte domenii apreciate ca relevante pentru evaluarea programelor 

de finanțare europeană, cu experiență în realizarea de studii, analize, articole de specialitate și/sau 

elaborarea de propuneri de politică publică în domeniul tineretului și experiență în sectorul 

de/pentru tineret. Experiența specifică în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare 

europeană și realizarea de studii, analize, articole și dezvoltarea de politici publice legate direct de 

utilizarea fondurilor europene constituie avantaje importante. Criterii complete de selecție se găsesc 

în Anexa 1 Grilă de recrutare și selecție dosare și Anexa 2 Grilă de recrutare și selecție interviu. 

Doar candidații care obțin cel puțin 60 de puncte la proba de selecție a dosarelor și îndeplinesc toate 

cerințele de eligibilitate vor fi declarați admiși la această probă și vor participa la interviu. Punctajul 

final constă în media aritmetică a punctajelor obținute de candidați la cele două probe (selecția 

dosarelor și interviu), conform criteriilor prevăzute în Anexa 1 Grilă de recrutare și selecție dosare și 

Anexa 2 Grilă de recrutare și selecție interviu. 

Calendarul procedurii de recrutare și selecție și probele desfășurate 
 

15 – 16 septembrie: publicarea anunțului de recrutare 

23 septembrie: termen limită pentru depunerea dosarelor de candidatură 

27 septembrie: publicarea rezultatelor probei de selecție a dosarelor 

28 – 30 septembrie: derularea de interviuri 

3 octombrie: publicarea rezultatelor finale ale procesului de selecție 



 

Procedura de înscriere și documente necesare 
 

Persoanele interesate sunt rugate să depună până la data de 23 septembrie 2022 inclusiv, prin email, 

la adresa ces@ces.ro, sau, după caz, fizic la sediul Consiliului Economic și Social, aflat pe str. Dimitrie 

D. Gerota nr. 7 – 9, sector 2, București, cod poștal 020111, un dosar de candidatură cuprinzând 

următoarele documente:  

1. Cerere de înscriere la concurs, datată și semnată, cu menționarea poziției/pozițiilor pentru 

care candidează și a documentelor cuprinse în dosar 

2. Curriculum Vitae, datat și semnat, în format Europass, care să includă poziția/pozițiile pentru 

care candidează., certificat pentru conformitate cu originalul 

3. Copie a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

certificat pentru conformitate cu originalul 

4. Copii ale actelor de studii considerate relevante de către candidat, luând în considerare 

criteriile de selecție anunțate, certificate pentru conformitate cu originalul 

5. Documente justificative care să ateste experiența relevantă în domeniul studiului, conform 

criteriilor de selecție 

6. O scrisoare de motivație din care să reiasă legătura activității expertului cu tema sau temele 

aleasă/alese, datată și semnată 

7. Un document de maximum 3500 de semne incluzând spațiile (o pagină A4) care să cuprindă 

viziunea expertului asupra modalității de realizare a livrabilului. Persoanele care candidează 

pentru mai multe poziții vor depune câte un astfel de document pentru fiecare poziție pentru 

care candidează.  

8. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere, datată și semnată, că nu are 

antecedente penale care să genereze o incompatibilitate cu postul pentru care candidează; 

cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător în termen 

de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecție. 

 

Cu excepția documentului prevăzut la punctul 6, persoanele care candidează vor depune câte un 

singur document indiferent de numărul de poziții pentru care candidează (o singură cerere tip, un 

singur CV, câte o singură copie după actele de studii considerate relevante, o singură scrisoare de 

motivație). 

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate 

candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită 

precizat atrag automat excluderea /respingerea dosarului candidatului.  

Cerificarea pentru conformitate cu originalul presupune înscrierea mențiunii „conform cu originalul” 

pe copia depusă la dosar și semnarea de către candidat. 
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Structura studiului și precizări referitoare la realizarea acestuia 
 

I. Sumar executiv 
 

II. Despre tineri 
Analiza populației tinere, inclusiv din perspectiva mișcării naturale, a migrației și a informațiilor 

cunoscute referitoare la calitatea vieții acestora și a factorilor care o afectează  

III. Prezentare generală a politicilor pentru tineret europene și naționale 

A. Introducere generală în tematica tineretului 
Accesul tinerilor la drepturi, participarea tinerilor la luarea deciziilor, lucrul cu tinerii, spațiile 

pentru tineri, structurile neguvernamentale de și pentru tineret 

B. Rolurile autorităților publice locale, naționale și al organizațiilor internaționale în 

realizarea politicilor pentru tineret, inclusiv în proiectarea și implementarea 

programelor de finanțare relevante 
Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Parlamentul României, Guvernul României, Autoritățile 

locale 

C. Politica națională și europeană în domeniul tineretului 
Strategia Națională pentru Tineret,  legea tinerilor, alte acte normative naționale, politicile Uniunii 

Europene, politicile Consiliului Europei 

IV. Implementarea politicilor europene la nivel național 

A. Strategia pentru tineret a Uniunii Europene și alte politici UE;  

B. Strategia pentru tineret 2030 a Consiliului Europei și recomandările Comitetului 

Miniștrilor către Statele Membre în domeniul tineretului 
 

V. Utilizarea fondurilor Uniunii Europene pentru tinerii din România 
Erasmus+, Corpul European de Solidaritate, Schema de Garanție pentru Tineret, alte programe 

pentru tineret finanțate prin Fondul Social European, Mecanismul de Redresare și Reziliență și alte 

surse 

VI. Recomandări pentru autoritățile publice 
 

Precizări suplimentare referitoare la modalitate de lucru pentru elaborarea studiului 
 



 

În vederea colectării informațiilor menționate se vor folosi în principal date statistice, studii și analize 

disponibile public. Comisia va putea, la solicitarea și cu sprijinul experților, realiza următoarele 

activități, suplimentar față de analiza informațiilor accesibile din surse publice: 

1. Transmiterea de solicitări de informații instituțiilor relevante 

2. Realizarea unui chestionar de consultare adresat organizațiilor neguvernamentale de/pentru 

tineret și partenerilor sociali 

3. Realizarea de audieri publice și/sau interviuri cu reprezentanți ai instituțiilor publice și/sau 

structurilor neguvernamentale interesate 

În realizarea studiului, pentru analizarea implementării politicilor europene în România, se vor avea 

în vedere următoarele: 

1. Mecanismele de lucru în cadrul Guvernului care se referă la implementarea documentelor 

relevante de politică publică, odată ce acestea au fost adoptate de forurile competente ale 

Uniunii Europene, respectiv ale Consiliului Europei 

2. Existența documentelor traduse în limba română, în cazul politicilor Consiliului Europei, care 

nu se publică automat în limbile statelor membre 

3. Măsura în care strategia națională pentru tineret 2015 – 2020 și proiectul de strategie 

națională sectorială aflată la 1 septembrie în procedură de elaborare transpun prevederile 

politicilor europene relevante, precum și stadiul implementării măsurilor prevăzute și 

rezultatele acestora 

4. Măsura în care alte acte normative naționale, inclusiv legea tinerilor, precum și proiectul 

Legii tineretului, aflat în analiza Curții Constituționale în cadrul unei sesizări emise de 

Avocatul Poporului după adoptarea de către Parlament, preiau politicile relevante 

 

Pentru analizarea programelor de finanțare relevante, se vor avea în vedere următoarele elemente: 

1. Obiective și măsuri finanțate în România și analiza concordanței cu eventualele recomandări 

existente în Strategia pentru Tineret a Uniunii Europene și alte documente de politică publică 

UE 

2. Buget total, buget executat defalcat pe măsuri, cu menționarea numărului de beneficiari 

tineri, precum și, pentru programele care nu sunt destinate exclusiv tinerilor, numărul de 

beneficiari general și ponderea/numărul beneficiarilor tineri din cel total 

3. Rezultatele intervențiilor în raport cu obiectivele urmărite (de exemplu numărul de tineri 

angajați în urma programelor de consiliere finanțate) 

4. Distribuția geografică a proiectelor / măsurilor finanțate 

5. Implicarea partenerilor sociali și a organizațiilor neguvernamentale, cu precădere a celor de 

și pentru tineret, în proiectarea axelor și liniilor de finanțare, respectiv a ghidurilor de 

finanțare 

6. Exemple de bune practici de la nivelul altor state 

 



 

 

 

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        

 



 

 

 

GRILĂ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE - INTERVIU 

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” 

 

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 

1.  Abilitățile de comunicare 20        

2. Capacitatea de analiză și sinteză 20        

3. Abilitățile impuse de studiu 40        

4. Motivația candidatului 20        

TOTAL 100 Media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei  

 

 

Semnături comisie, 
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