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Selecție Responsabil Cercetare – proiect CRCM 

 

I. Cadru general 

 

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) Cluj, în parteneriat cu Centrul Pentru studiul 

Comparat al Migrației și Institutul Intercultural Timișoara, desfășoară proiectul ”CRCM – 

Centrul Român de Cercetare a Migrației”, identificator proiect FAMI/ 16.01.01.02. 

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul pentru Azil, Migrație și 

Integrare, prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI). Proiectul se 

desfășoară pe perioada decembrie 2016 – decembrie 2018 în două etape de finanțare.  

 

Proiectul își propune 

a)  Crearea  Centrului  Român  de   Cercetare   a  Migrației (CRCM),   respectiv   5   filiale  de  

cercetare  în București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara; 

b)  Crearea rețelei de voluntari în domeniul cercetării integrării migranților; 

c) Crearea unei platforme de măsurare a nivelului de integrare a BP și RTT; 

d) Crearea unei baze de date privind integrarea, care să fie generatoare de statistici; 

e) Pregătirea personalului din instituții publice pentru utilizarea platformei; 

f) Asigurarea vizibilității proiectului  prin: afișe și  pliante, site-ul proiectului, deplasări și  

conferințe internaționale, publicații în presă (articole, interviuri, etc.), comunicate de presă, etc. 

 

Grupul țintă principal al proiectului 

-   Beneficiarii unei forme de protecţie (BP) în România (refugiați, beneficiari de protecție 

subsidiară sau temporară); 

-   Imigranţi în România în general; 

-   Instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul imigraţiei. 

 

 Grupul țintă secundar al proiectului- Experţi din instituţii publice: Ministerul 

Educaţiei (ISJ-uri), Ministerul Muncii (AJOFM-uri, primării, AJPIS-uri), ministerul Sănătăţii 

(CAS-uri), Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, selectaţi pentru sprijinirea elaborării, 

completării şi actualizării bazei de date şi a platformei, precum şi sprijinirea cercetării propuse 

prin proiect; 

- Specialişti, masteranzi şi doctoranzi  din  5 universități din: Bucureşti, Cluj,  Timişoara, Iaşi, 

constant angrenaţi  în procesul de cercetare pentru sprijin în elaborarea/actualizarea bazei de 

date şi a platformei, selectaţi din următoarele specializări: sociologie, drept, politologie, 

economie, psihologie, IT, etc. 
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- Voluntari din cele 5 regiuni de imigraţie din România selectați din personalul de 

implementare al proiectelor  de  integrare  sau  din  instituţii publice locale cu  responsabilităţi  

în  domeniul  integrării imigranţilor; 

- Reprezentanţi ai autorităţilor publice pregătiți să formeze la rândul lor personalul din instituţii 

publice, ONG-uri, alţi actori relevanţi în abilităţi de utilizare a platformei de măsurare a 

integrării; 

 

     II.      Servicii solicitate 

Persoanele selectate vor fi responsabile de realizarea studiilor elaborate în cadrul proiectului 

”Centrul Român de Cercetare a Migrației - CRCM”, în următoarele orașe: București (2 

persoane) pentru o perioadă de 6 luni, 4 ore / zi, Iași (1 persoana pentru o perioadă de 4 luni, 4 

ore / zi.) și Constanța (1 persoana pentru o perioadă de 4 luni, 4 ore / zi). La nevoie, 

responsabilii de cercetare se vor deplasa și în alte orașe în funcție de nevoile proiectului. 

Cercetările vor acoperi 7 teme legate de integrarea imigranților în România și implică abordări 

calitative (interviuri, focus-grupuri, observatie participativa, etc.) și cantitative (aplicare 

chestionare, colectare baza de date).  

Persoanele selectate vor avea următoarele sarcini: solicitarea și culegerea datelor de la instituții 

publice internaționale, europene sau din România; realizare de interviuri / focus grupuri / 

observație participativă / chestionare cu imigranți (BP si RTT), reprezentanți ai unor instituții 

publice sau ONG-uri; analiza și interpretarea datelor culese; participarea și organizarea de 

evenimente de diseminare a rezultatelor (conferințe, școli de vară, întalniri de lucru); sprijin în 

elaborarea unui Index de Integrare a Imigranților în România (IIIR), implicare în elaborarea 

rapoartelor de cercetare privind integrarea imigranților în România, sprijin în publicarea de 

lucrări științifice, etc. 

 

   III.          Specificații tehnice: 

1. Responsabilul de cercetare trebuie să dețină diplomă de doctor sau adeverință de doctorand, sau 

echivalentul acestora din alte țări (se anexează documentelor de candidatură în copie semnată 

olograf, cu mențiunea ”Conform cu originalul”); 

2. Experiența generală și specifică în activități de cercetare din domeniul migrației / studiul 

mobilității de minimum 3 ani (experiența se menționează în CV; acesta va fi semnat olograf pe 

fiecare pagină).  

 

Conformitatea cu criteriile tehnice este criteriu eliminatoriu sau în cazul în care o candidatură 

nu respectă criteriile menționate, aceasta va fi respinsă.  

   IV.  Criterii de selecție 

1. Studii doctorale finalizate sau în curs de finalizare în domeniile Sociologie, Știinte Politice, 

Economie, Psihologie, Drept sau alte domenii conexe; – 40 puncte; 

2. Experiența în activități de cercetare din domeniul migrației internaționale / studiul 

mobilității:  – 60 puncte. 
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- Experienta in activitati de cercetare din domeniul migratiei (8 punte); 

- Experiență în cercetarea de teren, realizarea de interviuri, focus-grup, aplicarea de 

chestionare, observație participativa, etc (7 punte); 

- Experiență în prelucrarea și interpretarea datelor de teren (5 puncte);  

- Parcurgerea literaturii teoretice / experiență de predare a literaturii de specialitate în 

domeniul migrației (5 puncte); 

- Experiență în realizarea de rapoarte stiințifice și publicații academice (5 puncte); 

- Experiență de lucru în echipa interdisciplinară, multiculturală (5 puncte);  

- Experiență de lucru cu softuri de statistică (SPSS, STATA, R), softuri de analiză 

calitativă (Atlas TI, etc.) și cu pachetul Microsoft (5 puncte); 

- Experiență de lucru cu grupuri dezavantajate (5 puncte); 

- Disponibilitate pentru deplasări în teren și pentru întâlnirile săptămânale ale echipei de 

cercetare (5 puncte); 

- Experiență de lucru cu instituțiile publice (ISJ-uri, AJOFM-uri, ) din regiunile de 

migrație pentru care aplică (București, Constanța, etc.) (5 puncte); 

- Limba engleză și limba română scris și citit la nivel avansat (alte limbi străine constituie 

un avantaj) (5 puncte). 

 

   VI. Documente necesare  

 

Cei interesați de realizarea activităților de cercetare descrise anterior sunt rugați să 

transmită următoarele documente 

1. Copie scanată diplomă de doctor sau adeverință de doctorand, sau echivalentul din 

alte țări, semnată și cu mențiunea ”Conform cu originalul”. 

2. Curriculum Vitae în format Europass în limba română în care să fie evidențiate 

activitățile desfășurate, capacitatea și capabilitatea de a realiza activitățile solicitate 

și orice alte detalii relevante cu privire la experiența specifică în domeniu. 

3. Scrisoare de motivație. 

 

   VII.  Transmiterea aplicațiilor 

Aplicațiile se trimit electronic, la adresa de e-mail: anatolie.cosciug@fspac.ro sau 

contact@migrationcenter.ro, sau în plic sigilat trimis pe adresa str. Minerilor, nr. 85, Cluj-

Napoca, Cluj, România, cod poștal 400409, biroul 302, în atenția lui Anatolie Coșciug prin 

poștă, curier sau prin predare personală, cu mențiunea ”Selecție Responsabil Cercetare – 

proiect CRCM”. Data limită pentru depunerea aplicatiiloreste 5.02.2018, ora 17:00. 

Depunerile întârziate nu vor fi acceptate. Ofertele pentru care nu este respectat modul de 

depunere descris la prezentul capitol nu vor fi acceptate.  

 

   VII.  Contactarea CSCM 

 

mailto:anatolie.cosciug@fspac.ro
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- La solicitarea de clarificări, CSCM are dreptul să furnizeze informații suplimentare doar 

cu scopul clarificării naturii contractului sau a serviciilor solicitate; 

- Orice solicitare de clarificări trebuie făcută în scris la adresa de e-mail 

contact@migrationcenter.ro; 

- Solicitările de clarificări sosite cu mai puțin de 2 zile înaintea termenului limită de 

depunere nu vor fi procesate; 

- Copii ale solicitărilor de clarificări incluzând răspunsurile furnizate, vor fi transmise 

tuturor ofertanților care s-au arătat interesați de cererea de ofertă fără a dezvălui numele 

ofertantului care a făcut solicitarea de clarificări; 

- CSCM poate, din proprie inițiativă, să informeze părțile interesate de orice eroare, 

inadvertență, omisiune, sau orice fel de altă greșeală din textul cererii de ofertă; 

Orice informație suplimentară, inclusiv cele menționate mai sus, vor fi publicate la adresa: 

www.migrationcenter.ro. Website-ul este actualizat periodic și este în responsabilitatea 

aplicantului să verifice dacă au apărut modificări în perioada de depunere.  

 

   VIII.      Calendar estimativ  

Nr. 

Crt. 

Activitate Data estimată 

1.  Lansarea call-ului de selectie pentru Responsabil 

cercetare 

25.01.2018 

2.  Primirea de clarificări privind documentația și 

condițiile de selecție 

28.01.2018 

3.  Răspunsul la clarificări privind documentația și 

condițiile de selecție 

31.01.2018 

4.  Termenul limită de depunere a candidaturilor 5.02.2018 

5.  Evaluarea candidaturilor si informarea aplicanților 

cu privire la rezultatele evaluării aplicatiilor 

6.02.2018 

        6. Semnarea contractului Între 15-28 februarie, 2018 

 

 

http://www.migrationcenter.ro/

