
2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative

Specialiştii în domeniul politicilor administrative dezvoltă şi 

analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea şi 

modificarea operaţiunilor şi programelor guvernamentale şi 

comerciale.

Competențe ESCO (RO)

analizează rata șomajului

promovează politici în domeniul ocupării forței de muncă

menține relații cu reprezentanți locali

concepe activități educaționale

studiază teme

verifică venituri publice

desfășoară anchete de mediu

planifică măsuri de protejare a patrimoniului cultural

analizează datele referitoare la protecția mediului

planifică măsuri de protejare a ariilor naturale protejate

măsoară durabilitatea activităților turistice

investighează restricțiile în materie de concurență

elaborează politici în materie de concurență

promovează comerțul liber

analizează probleme de sănătate într-o anumită comunitate

promovează incluziunea

evaluează serviciile medicale în cadrul comunității

promovează activități recreative

promovează activitățile sportive ca parte a politicii de sănătate publică

elaborează programe recreative

promovează politici agricole

elaborează politici în domeniul imigrației

promovează punerea în aplicare a drepturilor omului

analizează migrația neregulamentară

analizează piața formării

evaluează impactul programelor de asistență socială

aplică soluționarea problemelor în domeniul serviciilor sociale

aplică standarde de calitate în domeniul serviciilor sociale

oferă consiliere cu privire la furnizarea de servicii sociale

gestionează sisteme administrative

elaborează politici culturale

stabilește contacte cu partenerii culturali

stabilește relații cu media

pune în aplicare achiziții publice durabile

utilizează achizițiile publice electronice
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negociază îmbunătățiri cu furnizorii

evaluează necesitățile în materie de achiziții publice

redactează specificații tehnice privind achizițiile publice

pune în aplicare achiziții publice în domeniul inovării

pune în aplicare gestionarea riscurilor în cadrul achizițiilor publice

evaluează oferte

aderă la codul de etică organizațională

efectuează analiza pieței achizițiilor publice

dezvoltă orientarea către performanță în administrația publică

dezvoltă strategia de achiziții publice

suportă stresul

arhivează documentația referitoare la produsul artistic

identifică încălcări ale politicii

monitorizează propuneri de politici

oferă consiliere cu privire la elaborarea politicilor

examinează proiecte legislative

elaborează proiecte de acte legislative

participă la sesiunile plenare ale Parlamentului

gestionează planificarea achizițiilor publice

menține relațiile cu furnizorii

respectă principiile de protecție a datelor

adaptează metodologia de evaluare

reconstruiește teoria programului

creează modele de date

adună date pentru scopuri criminalistice

evaluarea comisiei

administrează datele

planifică alocarea spațiului

stabilește contacte cu organizațiile sportive

participă la reuniuni

elaborează strategii de cooperare internațională

elaborează politici comerciale


