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TERMENI DE REFERINŢĂ S5
Selectare de expert pe termen scurt pentru elaborarea studiului:

“Practicile profesionale ale furnizorilor de servicii sociale si de ocupare la nivel de instrumente de 
monitorizare, management de caz, informare, evaluare şi consiliere în vederea ocupării grupurilor 

vulnerabile. Studiu calitativ”
În cadrul proiectului

POSDRU/96/6.2/S/49743
“Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul

îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii”

Durata contractului: 2 luni începând cu 01.10.2012
Ore lucrate pe lună: 40 ore

1. Descrierea proiectului:
Proiectul  vizează dezvoltarea capitalului  uman şi  consolidarea  capacităţii  furnizorilor  de 

servicii sociale prin oferirea gratuită de programe de formare pentru specialiştii acestora în scopul 
îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.

Prin  dezvoltarea  de  programe de  formare  profesională  modulare  pentru  specialiştii  din 
serviciile  sociale  se  vor  consolida  capacităţile  furnizorilor  de  servicii  sociale  în  activitatea  cu 
persoanele vulnerabile şi familiile acestora.

Se va dezvolta o reţea partenerială între actorii sociali implicaţi relevanţi pentru piaţa muncii 
în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile. 

Prin realizarea de studii şi cercetări şi valorizarea şi diseminarea acestora în cadrul a două 
seminarii cu actorii sociali din domeniu se vor identifica oportunităţilor de ocupare, metodele de 
lucru şi nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile privind noi forme şi condiţii de reabilitare 
profesională.

2. Obiectivele studiului:
Obiectivul  general  este  cunoaşterea  practicilor  profesionale  ale  furnizorilor  de  servicii 

sociale şi de ocupare referitoare la ocuparea grupurilor vulnerabile, în special a femeilor de etnie 
roma şi a femeilor recent intrate în şomaj. 

Obiectivele specifice ale studiului sunt:
1. Cunoaşterea acţiunilor specifice de furnizorii de servicii sociale şi de ocupare în vederea 

ocupării  grupurilor  vulnerabile,  în  special  a  femeilor  de etnie  roma şi  a  femeilor  recent 
intrate în şomaj.

2. Cunoaşterea  procedurilor  şi  instrumentelor  implementate  sau  în  curs  de  implementare 
referitoare la ocuparea grupurilor vulnerabile.

3. Evaluarea factorilor  care favorizează şi  a celor care împiedică obţinerea de rezultate în 
vederea ocupării grupurilor vulnerabile.



3. Etapele elaborării studiului:
Realizarea studiului trebuie să aibă loc în 4 etape:

1. Elaborarea structurii studiului şi a metodologiei ce va fi aplicată – 2 săptămâni după 
semnarea contractului;

2. Elaborarea studiului propriu-zis – 4 săptămâni după accceptarea structurii studiului şi a 
metodologiei propuse;

3. Elaborarea setului de soluţii şi recomandări de măsuri şi politici, precum şi discutarea lor cu 
actori şi experţi relevanţi, elaborarea policy brief-ului – 2 săptămâni după elaborarea 
studiului propriu-zis;

4. Încorporarea rezultatelor discuţiilor privind recomandările propuse şi trimiterea raportului 
preliminar pentru analiza Grupului de lucru al proiectului. Raportul final trebuie întregit cu 
notele şi observaţiile membrilor Grupului de lucru ca anexe – 7 zile după prezentarea 
setului de recomandări.

4. Structura raportului analitic final urmează să includă cel puţin următoarele
componente:

a. Sumar executiv
b. Introducere
c. Metodologie
d. Analiza propriu-zisă
e. Recomandări de măsuri şi politici pentru actorii relevanţi
f.  Policy Brief
g. Anexe tehnice şi analitice
h. Anexe de procedură (lista persoanelor intervievate, 2-3 transcrieri de interviuri
relevante, etc.)

5. Cerinţe obligatorii referitoare la raportul final:

Formatul raportului va fi A4 cu Times New Roman 12 (la 1 rând jumate), circa 35-45 de 
pagini.

Raportul  scris  va fi  însoţit  de  un CD cu toate bazele  de date  utilizate  sau realizate  şi  
transcrierea interviurilor

Prin raport se va urmări redarea obiectivă a practicilor profesionale la nivel de instrumente 
de  monitorizare,  management  de  caz,  informare,  evaluare  şi  consiliere  în  vederea  ocupării 
grupurilor  vulnerabile  a  cel  puţin  20  de  furnizori  publici  de  servicii  sociale,  20  de  organizaţii 
neguvernamentale  şi  10  agenţii/entităţi  publice  distincte  furnizoare  de  servicii  de  ocupare  din 
România. 

Studiul va insista pe grupurile vulnerabile constituite din femei de etnie roma şi femei recent 
intrate în şomaj.

Concluziile principale ale studiului vor fi comunicate de către expert la seminarul din luna 
noiembrie 2012 a proiectului. 

6. Profilul expertului:

Cerinţe de eligibilitate:
Pregătirea profesională: 

1. studii superioare de lungă durată în ştiinţe sociale;
2. doctor sau doctorand în ştiinţe sociale. 

Experienţa necesară:
1. participarea la cercetări în domeniul sociologiei aplicate, a intervenţiei sociale şi a 

comunicării sociale;
2. realizarea de rapoarte de cercetare socială şi diseminarea lor publică;
3. coordonarea de studii sociale.



Criterii de selecţie:
Contractul va fi semnat cu aplicantul care va prezenta cea mai bună valorificare a resurselor puse 
la dispoziţie, luând în considerare următoarele criterii:

1. studii relevante şi experienţă anterioară în elaborarea unor cercetări similare;
2. proiecte de cercetare pe bază de grant sau contract coordonate în ultimii 5 ani;
3. viziune asupra studiului şi metodologiei bine argumentată (în scris).


