
 1 

CAIET DE SARCINI  

pentru prestarea de servicii de baze date, de servicii de consultanţă în cercetare, de 

servicii de elaborare de studii în cadrul proiectului YOUMIG - Îmbunătăţirea 

capacităţilor instituţionale şi facilitarea cooperării pentru gestionarea impactului migraţiei 

transnaţionale a tinerilor, activitate 3.2. WP3 (Analiza status quo a migraţiei tinerilor cu 

implicarea părţilor interesate) 

 

 

I. CARACTERISTICI GENERALE ALE PRESTĂRII 

 

În cadrul proiectului YOUMIG va fi efectuată o analiză amplă a situaţiei tinerilor şi 

a migraţiei tinerilor în 7 localităţi participante în proiect: Bratislava – Raca 

(Slovacia), Burgas (Bulgaria), Graz (Austria), Kanjiza (Serbia), Maribor (Slovenia), 

Sfântu Gheorghe (România), Szeged (Ungaria). Această activitate este coordonată 

de către echipa ISPMN, iar toate serviciile externalizare aparţin acestei activităţi. 

Prestatorul va lucra pe activitatea 3.2. WP3 (Analiza status quo a migraţiei tinerilor 

cu implicarea părţilor interesate) în cadrul proiectului. În prima fază vor fi 

întocmite două baze de date conform şabloanelor elaborate în proiect (de către 

echipele HCSO, Ungaria şi IOS, Germania). Aceste baze de date vor conţine 

indicatori ai proceselor demografice, migratorii, sociale şi economice din România şi 

din municipiul Sfântu Gheorghe. Datele vor fi folosite în elaborarea studiului de caz 

din România, municipiul Sfântu Gheorghe (studiul de caz fiind elaborat de către 

partenerul local, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe). În a doua fază 

prestatorul va oferi feedback prin expertul delegat în acest sens celor 7 parteneri 

locali cu privire la cele 7 studii de caz  (privind analiza status quo a migraţiei 

tinerilor cu implicarea părţilor interesate), sub formă de lecturări de specialitate şi 

consultări personale şi va da indicaţii privind eventualele restructurări ale studiilor 

de caz. În a treia fază prestatorul va elabora o analiză sintetică a migraţiei şi 

situaţiei tinerilor din cele 7 localităţi şi ţări participante în proiect.    

 

Prestatorul va delega un expert care va lucra în proiect în cooperare cu echipa 

ISPMN şi va participa la întrunirea YOUMIG din Regensburg (2017 noiembrie).   

 

1 Tematica Migraţia şi situaţia tinerilor în Bratislava – Raca (Slovacia), Burgas 

(Bulgaria), Graz (Austria), Kanjiza (Serbia), Maribor (Slovenia), Sfântu 

Gheorghe (România), Szeged (Ungaria) 

2 Obiective 

specifice 

Obiectivele specifice sunt următoarele: 

1) Elaborare baze de date privind procesele demografice, sociale, 

economice şi migratorii în România şi municipiul Sfântu Gheorghe 

- Elaborare bază de date conform şablonului elaborat de către HCSO 

(lead partner)  

- Elaborare bază de date conform şablonului elaborat de către IOS-

Regensburg 

2) Servicii de lecturare ştiinţifică şi feedback cu privire la cele 7 

studii de caz privind migraţia tinerilor în Bratislava – Raca 
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(Slovacia), Burgas (Bulgaria), Graz (Austria), Kanjiza (Serbia), 

Maribor (Slovenia), Sfântu Gheorghe (România), Szeged (Ungaria). 

- Elaborarea unui document de aprox. 5 pagini pentru fiecare studiu de 

caz conţinând comentarii şi sugestii privind îmbunătăţirile şi 

restructurările necesare 

- Susţinerea unei prezentări şi consultări personale cu experţii locali 

din cele 7 localităţi în Regensburg (2017 noiembrie) 

3) Elaborarea unui raport de sinteză privind migraţia tinerilor din 

cele 7 localităţi/ţări 

 Perioada de 

realizare 

Predarea rezultatelor se va face după cum urmează: 

Baza de date specificată la pct. 1 din obiectivele specifice de mai sus se va 

preda până cel târziu în data de 16 octombrie 2017, urmând ca celelalte 

rezultate să fie predate, respectiv celelalte servicii să fie prestate până cel 

târziu în data de 30 noiembrie 2017. 

 

II. CERINŢE METODOLOGICE  

 

1. Elaborarea bazelor de date 

  

▪ Cele două baze de date vor fi întocmite conform cerinţelor proiectului 

▪ Baza de date elaborată conform şablonului HCSO va conţine următorii indicatorii: 

o Populaţia, pe sex, urban / rural 

o Migraţii de generaţia a doua 

o In-migrare, intern / internaţional 

o Top 5 ţări care trimit 

o Migraţia externă, internă / internaţională 

o Top-5 ţări după mărimea diasporei 

o Numărul de repatriaţi înregistraţi, sexul, nivelul de educaţie 

o Întorcându-se din cele mai importante 5 ţări 

o Migraţia în străinătate, migraţia în afara ţării în 1997, internă / 

internaţională 

o Top-5 ţări de trimitere în 1997 (primirea municipiului) 

o Top-5 ţări de destinaţie în 1997 (Municipalitatea care trimite) 

o Rata natalităţii naşteri, pe nativ / străin 

o Rata totală de fertilitate, de naţional / străin 

o Numărul de familii transnaţionale 

o Numărul familiilor reunite  

o Speranţa de viaţă la naştere, pe sexe 

o Imunizarea împotriva bolilor infecţioase din copilărie,%, de către localnici 

/ migranţi 

o Prevalenţa consumului de tutun, pe sexe 

o Rata prevalenţei contracepţiei 

o Sinucidere în rândul tinerilor,% în toate decesele 

o Procentul tinerilor 15-24 care au folosit servicii de sănătate cel puţin o 

dată în ultimele 12 luni 
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o Numărul de tineri deţinuţi de autorităţile civile în legătură cu infracţiunile 

legate de droguri 

o Ponderea celor obezi în rândul tinerilor 

o Vârsta minimă de părăsire a şcolii pentru copii 

o Cota de 20-24 y.o. A absolvit cel puţin învăţământul secundar, pe sex, 

local / străin 

o Persoanele care abandonează timpuriu de la educaţie şi formare 

profesională (pe sexe, nativ / străine, nivelul de educaţie) 

o Rata mobilităţii studenţilor la nivel terţiar, pe sexe 

o Absolvenţi de studii profesionale / universitare: pe domenii de studiu 

o Ponderea bugetului local cheltuit în programele educaţionale 

o Criteriile de admitere la instituţiile de învăţământ de la diferite niveluri, 

localnici / străini 

o Două limbi străine cele mai studiate în şcoli 

o Numărul de programe secundare / terţiare în limba străină 

o Nivelul de îndemânare al migranţilor în întoarcere 

o [SUBJ] Bunăstare subiectivă 

o [SUBJ] Toleranţa faţă de muncitorii străini 

o [SUBJ] Aspiraţiile tineretului 

o Intenţii de migrare în următorii 5 ani, destinaţia dorită, durata absenţei 

o Criterii de acces la cetăţenie 

o Politici duble pentru cetăţeni 

o Programele returnării voluntare asistate (AVR) 

o Programe de migrare temporară 

o Indice de segregare pe cartiere 

o Ratele de participare la alegerile locale / municipale 

 

▪ Baza de date elaborată conform şablonului IOS va conţine următorii indicatorii 

(listă provizorie) 

o Populaţie: 

o • Numărul locuitorilor din municipiu pe sexe şi grupuri de vârstă de 5 ani, 

în termeni absoluţi şi relativi (comparativ cu valorile naţionale) 

o • Rata anuală de schimbare a populaţiei (nivel naţional şi municipal) 

o • Speranţa de viaţă la naştere (nivel naţional şi municipal) 

o • Rata totală de fertilitate (naţională şi municipală în comparaţie cu media 

naţională) 

o • Migraţia internă netă în municipiu 

o • migrarea internă, ieşire şi returnare în / din municipiu (total, în regiunea 

NUTS3 dată şi mişcări către capitala ţării) 

o • Migraţia internaţională netă în municipiu (de asemenea, comparativ cu 

valorile naţionale) 

o • Imigraţia internaţională după cetăţenie şi grupurile de vârstă de 5 ani 

(nivel naţional şi municipal) 

o • Imigraţia internaţională pe ţări de naştere şi grupuri de vârstă de 5 ani 

(nivel naţional şi municipal) 

o • Ţările TOP5 care trimit 
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o • emigrarea internaţională pe ţări de destinaţie şi grupuri de vârstă de 5 ani 

(nivel naţional şi municipal) 

o • Ţările de destinaţie TOP5 

o • Migraţia internaţională de întoarcere în funcţie de ţara de reşedinţă 

anterioară şi de grupurile de vârstă de 5 ani (nivel naţional şi municipal) 

o • Stocul străinilor în municipiu în funcţie de ţările de origine, sexul şi 

grupurile de vârstă de 5 ani, în termeni absoluţi şi relativi (naţionali şi 

municipali) 

o • Stocurile emigranţilor în funcţie de ţările de destinaţie şi grupurile de 

vârstă de 5 ani (naţionale şi municipale) 

o Economie: 

o • PIB pe cap de locuitor (naţional şi NUTS3); 

o • Rata anuală de creştere a ocupării forţei de muncă (comparativ cu media 

naţională) 

o • Rata locală de ocupare a forţei de muncă, totală şi pentru grupa de vârstă 

15-34 ani (comparativ cu mediile naţionale) 

o • Posturile vacante pe sectoare economice (naţionale şi NUTS3) 

o • Salariul mediu pe structura sectorului / vârstei (naţional şi NUTS3) 

o • indicii preţurilor / inflaţia (naţional) 

o • Investiţiile în municipiu (naţionale şi ISD) 

 

2. Servicii de consultanţă în cercetare (lecturare ştiinţifică şi feedback pentru cele 7 

studii de caz): 

 

▪ Analizează şi după caz comentează rapoartele pentru fiecare interviu şi focus grup 

elaborat în cadrul proiectului  

▪ Analizează şi după caz comentează studiile de caz (Local status quo analysis) 

elaborate de către experţii locali.  

▪ Elaborează pentru fiecare studiu de caz un document de lecturare ştiinţifică, 

conţinând comentarii şi sugestii privind îmbunătăţirile şi restructurările necesare. 

Documentul va fi elaborat în limba engleză şi va fi de aprox. 5 pagini pentru fiecare 

studiu de caz (însemnând 5*7 pagini) 

▪ Face comentarii şi sugestii personal la întâlnirea din Regensburg (2017 

noiembrie). Costurile deplasării expertului în Regensburg vor fi achitate în avans de către 

prestator din preţul prestaţiei.  

 

3. Raport sintetic privind migraţia şi situaţia tinerilor din Bratislava – Raca 

(Slovacia), Burgas (Bulgaria), Graz (Austria), Kanjiza (Serbia), Maribor (Slovenia), 

Sfântu Gheorghe (România), Szeged (Ungaria)  

 

▪ Aprox. 30 de pagini în limba engleză 

▪ Vor fi folosite cele 7 studii caz elaborate de către partenerii locali 

▪ Vor fi folosite bazele de date întocmite în cadrul proiectului 
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Oferta va conţine în mod obligatoriu CV-ul expertului delegat de prestator (care va lucra 

cu echipa ISPMN în cadrul proiectului YOUMIG), semnat şi datat olograf de acesta. 

Dacă expertul este angajatul/asociatul/administratorul prestatorului, se va depune o 

adeverinţă sau copia conformă cu originalul a statutului prestatorului ori un certificat 

constatator emis de ONRC, după caz, din care să reiasă această calitate, iar dacă expertul 

nu este angajatul/asociatul/administratorul prestatorului, se va depune o declaraţie pe 

propria răspundere a expertului privind disponibilitatea acestuia în perioada 25 august – 

30 noiembrie 2017.  

 

Cerinţe minimale pentru expert:  

- Licenţiat în sociologie 

- Experienţă în domeniul cercetării tineretului (a coordonat sau a participat în 

proiecte care vizează tineretul) 

- Experienţă în proiecte privind migraţia (a coordonat sau a participat în proiecte 

care vizează tineretul) 

- Experienţă de cel puţin 6 ani în domeniul ştiinţelor sociale  

 


