
 

 

În vederea realizării studiului pe  

TEMA: Analiza privind crearea unui registru al consultărilor în cadrul structurilor 

tripartite și organizarea lui în raport cu dimensiunile care permit evaluarea dialogului 

social 

Consiliul Economic și Social dorește să contracteze, pe perioadă determinată, serviciile a 4 

experți externi, după cum urmează: 

1. Expert coordonator: decide structura studiului, propune organizarea pe capitole, 

contribuie la activitatea de cercetare (lucrul pe capitole), urmărește relevanța și conformitatea 

activității de cercetare. Durată activitate – 4 luni: 01.08-09.12.2022 

Cerință: Minim 5 ani de experiență în cercetare în științe sociale/ sau ca expert cercetător în 

științe sociale în minim 5 proiecte de cercetare.  

2. Expert 1 și Expert 2 : lucru pe capitole sub coordonare. Durată activitate – 4 luni: 

01.08-09.12.2022 

Cerință: Minim 3 ani de experiență în cercetare în științe sociale/ sau ca expert cercetător în 

științe sociale în minim 3 proiecte care implică cercetare.  

3. Expert 3: tehnoredactare și design-ul studiului, pregătirea machetei pentru tipar, 

comunicarea cu firma care va asigura printul – 2 luni. Durată activitate 04.11-09.12.2022. 

Cerință: Minim 1 an de experiență în on-line marketing, machetare, capacitate de lucru cu 

aplicații de prezentare. 

 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită până la data de 19.08.2022 la ces@ces.ro dosarul 

de candidatură care să cuprindă următoarele documente: 

• un CV care să includă poziția/pozițiile pentru care aplică; 

• copie act de identitate; 

• copie a actului de studii pentru ultimul nivel de studii absolvit; 

• o scrisoare de motivație din care sa reiasă legătură activității/implicării expertului cu 

problematica dialogului social și politicile publice. 

*Expert 3 va prezenta un tabel centralizator al experienței care să justifice ”Cerința” în loc de 

scrisoare de motivație. 

 

Focusul studiului: 

mailto:ces@ces.ro


Obiectiv: Pentru a putea vorbi despre autoritatea partenerilor sociali, a rezultativității 

activității în CES, trebuie să avem un instrument care să permită măsurarea obiectivă a 

funcționalității DS desfășurat pe tot parcursul consultărilor cu partenerii sociali, de la inițierea 

actului normativ până la publicarea lui.  

Instituția CES nu poate fi privită izolat în șirul consultărilor partenerilor sociali. Întrucât 

CES-ul este o instituție formată din 3 părți: patronate, sindicate, societatea civilă, consultarea 

membrilor CES făcându-se în baza legii speciale 248/2013, prezumă un dialog mai larg, 

civic.  

Definirea Dialogului social tripartit la care se va raporta studiul este cea prevăzută în legea 

62/2011. Se va face distincție între dialogul social și dialogul civic.  

Nu se va face confuzie cu consultarea cu toate entitățile ce se declară interesate în cadrul 

procedurii de transparență decizională. 

Studiul va face referire la analiza consultărilor pe tot parcursul în care partenerii sociali pot 

interveni asupra proiectelor legislative și va propune un instrument = registrul consultărilor, 

care să permită evaluarea DS din perspectivă calitativă. 

Acest studiu are menirea să propună un instrument de lucru, ușor de utilizat și de actualizat 

constant, instrument care să permită evaluarea dialogului social. 

 Studiul se va concentra pe DS tripartit. 

 Va analiza consultările în structurile de DS tripartit și va propune dimensiuni 

standardizate după care să fie evaluată contribuția partenerilor sociali la procesul 

legislativ inițiat de autoritățile centrale. 

 Se va referi la inițiativele guvernamentale și la inițiativele parlamentare. 

 Va urmări intervențiile partenerilor sociali și preluarea argumentelor formulate în forma 

finală a documentului, respectiv în documentul publicat în Monitorul Oficial al României. 

 Va propune dimeniunile registrului consultărilor și va explica modul de evaluare a 

calității DS 

 

 

 


