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Termeni de Referință 

Selecție Consultant/Expert (experți) cercetare 

 

 

Context: 

 

În conformitate cu Tratatele UE, promovarea dialogului social este recunoscută ca 

obiectiv comun al Uniunii Europene și al statelor membre. Scopul dialogului social 

este de a îmbunătăți guvernanța europeană prin implicarea partenerilor sociali în 

procesul decizional și în procesul de punere în aplicare. 

 

Pilonul european al drepturilor sociale (2017) prevede și respectarea autonomiei și a 

dreptului la acțiuni colective al partenerilor sociali și recunoaște dreptul lor de a fi 

implicați în conceperea și aplicarea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, 

inclusiv prin acorduri colective. 

 

Comisia Europeană, sub mandatul Ursulei von der Leyen, a reafirmat în repetate 

rânduri acest angajament față de dialogul social, în comunicări precum cele privind 

Pactul verde european și privind o Europă puternică pentru tranziții juste, în Strategia 

anuală privind creșterea durabilă și în recomandările specifice fiecărei țări, precum și 

în obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență. În mai 2021, atât Angajamentul 

social de la Porto (semnat de Comisie, Parlament și partenerii sociali europeni), cât 

și Declarația de la Porto a Consiliului European au subliniat rolul-cheie al dialogului 

social. În februarie 2021, Comisia a publicat un raport (raportul Nahles) privind 

consolidarea dialogului social, care a alimentat planul de acțiune pentru punerea în 

aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, prezentat în martie 2021. Planul 

de acțiune conține un angajament din partea Comisiei de a prezenta, printre altele, 

un nou angajament privind sprijinirea dialogului social la nivelul UE și la nivel național 

în 2022. O altă inițiativă legislativă recentă la nivel UE, propunerea Comisiei de 

directivă privind salariile minime adecvate în UE (COM(2020)0682), vizează întărirea 

utilizării negocierii colective în stabilirea salariilor și impune statelor membre care au 

o acoperire a negocierilor colective de sub 70% să stabilească un plan de acțiune 

pentru promovarea negocierii colective. 

 

În raport cu direcțiile strategice asumate la nivel european, dialogul social din 

România a fost monitorizat, de-a lungul anilor, prin intermediul Semestrului 

European, respectiv al Rapoartelor de țară și al Recomandărilor de țară specifice 

(CSR). Astfel, Raportul de țară din 2019 evaluează dialogul social din România drept 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1529571246622&uri=CELEX:32017C1213(01)
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8372&furtherPubs=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0682&qid=1605781511742
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0682&qid=1605781511742
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_en.pdf
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formalist și ineficient și partenerii sociali nu intră în dialog voluntar bipartit. CE atrage 

atenția că acoperirea angajaților prin acorduri colective este scăzută și actuala 

arhitectură a sectoarelor nu facilitează negocierile colective la nivel de sector – în 24 

din 30 de sectoare nu există parteneri sociali reprezentativi de ambele părți, care ar 

putea să negocieze colectiv. Raportul de țară din 2020 continuă să sublinieze aceleași 

aspecte. În consecință, Recomandările specifice de țară (CSR) din 2019 recomandă 

României să ia măsuri pentru a îmbunătăți funcționarea dialogului social.  

 

Cu scopul de a accelera aceste reforme în linie cu obiectivele strategice agreate la 

nivel european, Planul Național de Redresare și Reziliență al României include drept 

jalon pentru 2022 intrarea în vigoare a legislației privind dialogul social, care să 

prevadă un dialog social și negocieri colective semnificative și oportune, în 

conformitate cu recomandările OIM. De asemenea, legea va prevedea o revizuire a 

definiției sectoarelor economice ca bază pentru contractele colective la nivel de 

sector.   

 

La nivel național, Strategia pentru dialog social (2015) evidențiază că dialogul social 

la nivel de sector este nefuncțional, iar lipsa reprezentativității partenerilor exclude 

orice tentativă de negociere a unui contract / acord colectiv la nivel de sector și 

include printre direcțiile de acțiune îmbunătățirea convergenței acțiunilor partenerilor 

sociali la nivel sectorial. 

 

Cadrul legislativ actual (Legea nr. 62/2011) prevede  că negocierile colective se pot 

desfășura și la nivel de sector raportat la sectoarele de activitate, stabilite de Consiliul 

Național Tripartit și aprobate prin HG, respectiv  Hotărârea nr. 1260 din 21 decembrie 

2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011  

 

 

Scopul cercetării este să ofere o imagine de ansamblu asupra clasificării și definirii 

sectoarelor de activitate la nivelul statelor membre UE și să ofere direcții de acțiune 

pentru redefinirea acestora la nivel național în contextul unor iminente modificări la 

Legea Dialogului Social nr. 62/2011. 

 

Prin această cercetare urmărim: 

- Evaluarea definirii actuale a sectoarelor de activitate în România (HG 

1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, 

cu modificările și completările ulterioare) – în raport cu dimensiune, relevanța 

în raport cu gruparea codurilor CAEN și respectiv tipul/specificul activității lor 

- Cartografierea partenerilor sociali existenți pentru fiecare dintre sectoare, 

respectiv sub-sectoare acolo unde este cazul;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0523&from=EN
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/04/e6d481b413db9e7384a946c92e833d45.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2015/2015-nov_Strategie_dialog_social.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128345
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/DialogSocial/HG1260din2011.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/DialogSocial/HG1260din2011.pdf
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- Exemple detaliate de practici existente în statele membre UE – câte sectoare, 

pe ce criterii sunt definite acestea, partenerii sociali existenți și impact asupra 

negocierilor sectoriale; 

- Propuneri de soluții concrete și recomandări pentru reconfigurarea sectoarelor 

de activitate la nivel național – direcții și criterii de redefinire  

 

Principalele livrabile: 

 

- Planul de lucru și metodologia propuse pentru analiza datelor și realizarea 

cercetării; 

- Un document cu datele analizate, obținute prin metode calitative și cantitative 

de colectare a informațiilor – cel puțin 5 interviuri cu factori de interes din 

rândul reprezentanților instituționali, cel puțin 10 interviuri cu reprezentanți ai 

companiilor și cel puțin 5 cu reprezentanți ai sindicatelor, la nivel național; 

- Documentul de cercetare, conform structurii agreate, care să includă – 

evaluarea definirii actuale a sectoarelor de activitate, exemple de practici din 

statele UE, propuneri de soluții concrete și recomandări (minim 25 de pagini, 

în limba română), 

- Un rezumat al cercetării (în română și engleză). 

 

Buget: 12.500 Euro (cu toate taxele incluse). 

 

Procedura de selecție: 

 

Procedura de selecție constă în două etape: 

1. Etapa I – selecția inițială (analizarea aplicațiilor trimise) 

2. Etapa a II-a – prezentarea online. 

 

• Etapa I: 

Candidații interesați trebuie să trimită următoarele documente prin e-mail: 

- CV-ul aplicantului/descrierea echipei (în situația în care sunt mai multe 

persoane) și CV-ul fiecărui membru al echipei, cu descrierea sarcinilor 

fiecăruia, 

- Un portofoliu cu studii/rapoarte/proiecte relevante, de preferat pe subiecte 

relevante în contextul acestei cercetări (acestea vor fi utilizate doar pentru 

procesul de selecție și nu vor fi făcute publice), 

- Un draft al planului de lucru care să includă metodologia de lucru, etapele 

derulării cercetării și numărul de zile necesare pentru fiecare etapă, precum și 

o propunere de cuprins al cercetării, 

- O ofertă financiară (cu toate taxele incluse) și o propunere de calendar al 

activităților derulate în cadrul acestei cercetări, 
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- Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal completată și 

semnată. 

 

 

Aplicația completă trebuie trimisă până cel târziu la data de 29 aprilie 2022 (ora 

23:59) la adresa de e-mail office@confederatia-concordia.ro.  

 

• Etapa a II-a: 

 

Numai aplicațiile complete vor fi luate în considerare pentru etapa a II-a a 

procesului de selecție! 

 

Candidații selectați pentru realizarea prezentării din etapa a II-a vor fi anunțați până 

la data de 28 aprilie. În cadrul prezentării, aceștia trebuie să evidențieze motivația, 
expertiza și capacitatea de realizare a cercetării. 

 
 
Criterii de selecție: 

 
Pentru selectarea ofertei vor fi luate în considerare următoarele criterii: 

- Experiența relevantă pentru activitatea de cercetare,  
- Capacitatea relevantă de colectare și analiză a datelor pentru realizarea 

cercetării, 

- Propunerea reflectă scopul acestei cercetări, 
- Propunerea financiară reflectă expertiza aplicantului și planul de lucru propus 

cu metodologia aferentă, 
- Nivelul avansat de cunoaștere al limbii engleze (scris/vorbit). 

 

 
Calendar al activităților:  
 

Activitatea: Termen limită: 

Lansarea apelului de cerere ofertă  8  aprilie 2022  

Termen limită pentru primirea solicitărilor de 

clarificare referitoare la apel  

21 aprilie 2022  

Termen limită pentru trimiterea aplicațiilor 

complete  

29 aprilie 2022  

Termen limită pentru anunțarea interviurilor cu 

candidații selectați pentru Etapa a II-a  

6 mai 2022 

Termen limită pentru semnarea contractului  13 mai 2022  

Termen limită pentru finalizarea livrabilelor 

(inclusiv validarea cu beneficiarul) 

17 iunie 2022 

  

 
 

mailto:office@confederatia-concordia.ro
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Această activitate este parte a proiectului “Consolidarea Dialogului Social în 

România”, implementat de Confederația Patronală Concordia în parteneriat cu NHO 

– Confederația Patronală din Norvegia. 

 

Proiect sprijinit de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021, în cadrul 

Programului “Dialog Social -Muncă Decentă”   

 
Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici. 

 
 
 

 
 

https://concordia.ro/improving-social-dialogue-in-romania

