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Proces de selectare a unor experți pentru elaborarea unei analize preliminare cu tema 

„Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică 

publică” 

 

 

1. Durata contractului:  2 luni, începând cu 1 septembrie 2022 

 

2.   Premisele analizei 

- Legea 174/2020 stipulează necesitatea elaborării politicii salariului minim în mod 

prioritar în funcție de valoarea coșului de consum pentru un trai minim decent. 

- Proiectul de Directivă Europeană privitoare la adecvarea salariilor minime la necesarul 

pentru un trai minim decent în toate țările Uniunii Europene. 

- În România, salariul minim a devenit în ultimul deceniu un element central de politică 

publică, cu implicații majore pentru piața muncii și economia țării în ansamblul ei. 

- Există o discrepanță semnificativă între necesarul pentru un trai minim decent și 

salariul minim. 

 

 

3.   Obiectivul analizei 

Obiectivul general al analizei constă în dezvoltarea unei analize preliminare care să susțină prin 

argumente socio-economice nevoia de corelare a salariului minim cu valoarea stabilită prin 

lege pentru coșul minim de consum.  

  

4.   Conținutul studiului 

- Evaluarea politicii salariului minim din România până în prezent: mecanisme, impact 

economic (activitate economică, piața muncii, salarizare), comparație cu alte țări 

europene; 

- Analiza diferitelor variante ale coșului minim de consum publicate în România, 

inclusiv implicațiile potențiale pentru politicile sociale și economice; 

- Elaborarea unor scenarii concrete pentru corelarea salariului minim cu valoarea coșului 

pentru un trai minim decent; 

- Analiza de impact preliminară (activitate economică, piața muncii, salarizare) pentru 

principalele scenarii. 
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Aspecte formale: analiza finală va avea 25-30 de pagini (fără tabele, bibliografie și anexe) și 

va fi elaborată în limba română. 

 

5. Calificările solicitate experților 

Pentru realizarea acestei analize, CES are nevoie de 4 (patru) experți, după cum urmează: 

a) Experți analiză – 3 (trei) 

b) Expert tehnoredactare – 1 (unu) 

 

 

a. Experți analiză 

- Studii superioare în domenii relevante pentru analiza avută în vedere; 

- Experiență anterioară de cel puțin 5 ani în efectuarea cercetărilor în domeniul 

politicilor publice din domeniul incluziunii sociale și piața muncii; 

- Experienţă anterioară în  analiza datelor calitative și elaborarea  rapoartelor; 

- Experți de calificare înaltă (minim 5 ani experiență) cu cunoaștere profundă în 

domeniul ocupării (pieței muncii) și a politicilor de incluziune. CV-urile vor fi 

incluse ca parte componentă a ofertei, inclusiv cunoașterea/înțelegerea sistemului 

intern de stabilire a coșului minim, precum și a dinamicii pieței muncii din 

România; 

- Participarea, în calitate de coordonator sau autor, în studii și analize cu subiect 

similar cu obiectul prezentei analize constituie avantaj. 

 

Cei trei experți selectați vor lucra în echipă. 

Pentru fiecare expert analiză contractat se vor aloca 336 de ore de lucru, remunerate cu un tarif 

orar de maximum 34,5 lei (toate taxele incluse), distribuite în luna septembrie și octombrie 

2022. 

 

b. Expert tehnoredactare:  

-  Capacitate de utilizare avansată a programelor specifice de tehnoredactare textuală, grafică și 

imagine;  

- Experiență de minimum 3 ani în domeniul operare dtp, imagine, pre-press, tehnoredactare 

carte / publicații;  

- Prezentarea unui portofoliu de documente / studii / publicații tehnoredactate;  

- Cunoștințe solide de limba română;  

- Excelente abilități de comunicare (scris și oral);  

- Nivel avansat de operare MS OFFICE; - Adobe Creative Suite, Corel sau alt software similar. 

 

Pentru  expertul tehnoredactare contractat se vor aloca 80 de ore de lucru, remunerate cu un 

tarif orar de maximum 34,5 lei (toate taxele incluse), distribuite în luna octombrie 2022. 

 

6. Criterii de selecție 

Va fi selectată cea mai bună ofertă din punct de vedere tehnico-financiar. 

1. Calitatea ofertei tehnice  

- experiență anterioară în elaborarea unor studii similare;  

- viziune asupra analizei.  

2. Buget rezonabil. 

- ofertă financiară. 

 

Raportul calitate – ofertă tehnică/ofertă financiară va constitui 90% față de 10%.                                                    
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7. Conținutul dosarului ofertei 

Oferta tehnică: 

- Scrisoare de motivare care să conțină și viziunea succintă asupra subiectului abordat 

– maximum 2 (două) pagini;  

- CV-ul cu indicarea datelor de contact a 2 (două) persoane de referință; 

- Lista cercetărilor în domeniile relevante (piața muncii, incluziune) efectuate în 

ultimii 5 ani.  

 

Oferta financiară – tariful orar solicitat, în lei, cu toate taxele incluse.  

 

8. Prezentarea ofertei 

Documentele solicitate vor fi prezentate în limba română si trimise pe email la adresa 

ces@ces.ro, până la data de 22 august 2022, ora 10:00, cu mențiunea Candidatură  analiză 

preliminară cu tema „Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim 

decent: studiu de politică publică”. 

 

 

 

 

 

 

 
 


