
 

5. Bursă în domeniul analizei politicilor publice implementate în cadrul 
Strategiei NaŃionale pentru ÎmbunătăŃirea situaŃiei romilor 
 
Tipul bursei de cercetare: bursă postdoctorală, cercetători cu titlul de doctor 
Perioada bursei: 6 luni 
 
Descriere 
Bursa de cercetare se acordă pentru cercetători având titlul de doctor, obŃinut cu cel mult cinci 

ani în urmă. Această bursă se adresează tinerilor cercetători în domeniul ştiinŃelor socio-umane 

cu experienŃă în cercetare calitativă  în evaluarea politicilor publice. 

Bursa are ca scop dezvoltarea unei analize critice despre progresul implementării Strategiei 

NaŃionale pentru îmbunătăŃirea situaŃiei romilor în perioada 2012-2014, precum şi a unor 

recomandări concrete privind îmbunătăŃirea metodologiei de monitorizare a progresului în 

implementarea politicilor publice în acest domeniu incluzând şi impactul social a politicilor 

implementate.    

Bursierul va avea sarcina să adune date, să elaboreze o analiză sistematică şi să redacteze un 

studiu în acest domeniu. Studiul va utiliza rezultatele deja existente în cadrul ISPMN. Studiul 

extins va include (dar nu se limitează la) descrierea şi analiza: 1) actelor normative adoptate şi 

modificate în acest domeniu, 2) descrierea rolurilor şi actorilor implicaŃi în procesul 

implementării strategiei, 3) descrierea planurilor de acŃiune naŃionale şi locale, 4) recenzia 
rapoartelor de progres publicate de ONG-uri şi Comisia Europeană şi recomandările acestora, 5) 

studii de caz despre acŃiuni iniŃiate în cadrul strategiei, urmărind impactul acestora în perioada 

studiată. 

La sfârşitul stagiului de 6 luni, bursierul va preda la ISPMN produsul final, un raport de muncă şi 

un studiu caz de cel puŃin 25 pagini. Activitatea bursierului va fi coordonată de către un 

cercetător din partea ISPMN, va fi monitorizată şi evaluată lunar, prin consultări, întâlniri de 

lucru şi rapoarte de activitate. 
 
CerinŃe 
- Studii de specialitate în domeniul ştiinŃelor socio-umane (PhD), titlul de doctor obŃinut cu cel 

mult cinci ani în urmă; 

- ExperienŃă în cercetare calitativă  în evaluarea politicilor publice; 

- ExperienŃă în culegerea datelor calitative (arhivă, documente, interviuri); 

- ExperienŃă în analiza calitativă (analiză de document).  

 

Criterii de selecŃie 
1. Capacitate de analiză, sinteză si interpretare a rezultatelor; 

2. ExperienŃă anterioară în cercetarea calitativă şi evaluarea politicilor publice; 

3. Disponibilitate de lucru în echipa ISPMN pentru elaborarea analizei propuse; 

4. Cunoaşterea limbii engleze şi franceze constituie un avantaj; 

5. Capacitate de organizare şi planificare a activităŃilor; 

6. AbilităŃi de lucru în echipă; 

7. MotivaŃie crescută de a lucra independent atunci când se impune; 

8. Abilitate de lucru şi comunicare în mediu intercultural.  

 



 

Metode de selecŃie 
1. Analiza dosarului 
- CV actualizat; 

- AdeverinŃe, copii de diplomă care dovedesc experienŃa specifică relevantă; 

- Scrisoare de motivaŃie (între 300-600 cuvinte); 
- Plan de cercetare (maxim 3 pagini); 

- Lista de publicaŃii, mostră text. 
2. Interviu pe baza scrisorii de motivaŃie şi a planului de cercetare 
 
 


