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1. PREAMBUL 
 
FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar, implementează începând 
cu data de 30.03.2018 proiectul “Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția 
copilului” Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077.  

Proiectul  este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă (POCA), axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente. Cod apel: 
POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce 
optimizează procesele decizionale orientate catre cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, 
Componenta 1: CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici 
publice alternative. 

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni. Proiectul are o valoare totală de 855.748,10 lei, din 
care 838.633,14 lei valoare eligibilă nerambursabilă și 17114,96 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului. 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea intervenției asistentului social prin crearea unui set unic 
de metode, proceduri, tehnici și instrumente de lucru pentru serviciile sociale destinate protecției copilului, 
ca propunere alternativă la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul protecției copilului. 
Ca obiective specifice ale proiectului se regăsesc:  
1. Dezvoltarea ca politică alternativă a unui set unic de metode, proceduri, tehnici și instrumente de lucru 
pentru serviciile sociale destinate protecției copilului, prin implicarea ONG-urilor și partenerilor sociali. 
2. Formarea a 75 de specialiști - asistenți sociali din ONG-uri și parteneri sociali instruiți pentru dezvoltarea 
cunoștințelor și abilităților în vederea formulării și promovării de  propuneri alternative la politicile publice 
inițiate de Guvern în domeniul serviciilor sociale destinate protecției copilului. 
3. Promovarea politicii publice alternative ca masură de eficientizare a serviciilor sociale din domeniul 
protecției și promovării drepturilor copilului. 
 

2. OBIECTUL ANUNȚULUI 
 
În vederea realizarii activității A.3. Formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile 
publice inițiate de Guvern de catre ONG-uri si parteneri sociali, respectiv elaborarea ghidului cu privire la 
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setul unic de metode, proceduri, tehnici și instrumente de lucru unitare, conform Cererii de finanțare, în 
această perioadă FDSS va selecta și angaja experți potrivit Tabelului 1. 
 

Tabelul 1. Experți pentru asigurarea expertizei necesare realizării activităților aferente atingerii 
Rezultatului 3. 

 

 Activitatea:  Număr experți Durata  

 

A.3. Formularea si promovarea de propuneri 
alternative la politicile publice inițiate de Guvern 

de catre ONG-uri si parteneri sociali 
 

2 experți 
elaborare ghid 

240 ore 
aprox./expert 

       
 
3. CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE ȘI CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS 
 
Potrivit procedurii privind selecția de experți în cadrul proiectului “Asistență socială unitară și  eficientă 
în serviciile pentru protecția copilului” Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077, 
http://www.fdss.ro/proceduri/procedura-selectie-experti-ghid.pdf în vederea selecției experților sunt 
prevăzute următoarele aspecte: 
 
(1) Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții generale de participare: 
 

✓ condiții generale de participare: 
 
a) cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European cu reședința în România; 
b) au capacitate de exercițiu deplină; 
c) îndeplinesc condițiile de studii superioare, finalizate prin diplomă de licență; 
d) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
 
 
(2) În vederea selectării, candidații trebuie să îndeplinească condițiile specifice poziției prezentate în 
anunț. 

• au absolvit o instituţie de învăţământ superior cu studii de licenţă specializare în asistență socială 
(sau echivalent); 

• au experienţă de minim 2 ani în domeniul asistenței sociale; 

• au desfășurat/desfăşoară activităţi de asistență socială în protecția și promovarea drepturilor 
copilului; 

 
(3) Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidații vor transmite candidatura la sediul FDSS, în perioada 
02 - 11.07.2018, până la ora 12:00, cu următoarele documente: 
 
a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1; 
b) Scrisoare de intenție; 
c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz 
(semnată de candidat); 

http://www.fdss.ro/proceduri/procedura-selectie-experti-ghid.pdf
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d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor; 
e) Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției; 
f) CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de 
contact valide –adresa de e-mail și număr de telefon); 
g) O declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să determine 
incompatibilitatea cu poziția și activitățile ce urmează a fi efectuate; 
 
 
Documente doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de 
studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) - certificate conform cu originalul. 

 
 

4.TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POZIȚIE 
 
a) Denumire poziție: Expert elaborare ghid 
b) Număr poziții: 2 (doi) experți. 
c) Perioada estimată pentru derularea activității: de la semnarea contractului până la 31.01.2019. 
 
d) COMPETENTE, ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:  
 

• Bune abilităţi de utilizare a computerului; 

• Abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare; 

• Capacitate de analiză şi sinteză;  

• Capacitate de lucru individual şi în echipă; 

• Abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi adaptabilitate. 
 
e) ACTIVITATI, ATRIBUTII, SARCINI ȘI RESPONSABILITĂŢI:  
 

• culeg date/ informații din diverse surse referitoare la practica asistentului social, din domeniul protecției 

și promovării drepturilor copilului; 

• redactează propuneri referitoare la practica asistentului social, din domeniul protecției și promovării 

drepturilor copilului, inclusiv în ceea ce privește competențele acestuia precum și metodele și tehnicile 

utilizate; 

• elaborează propunerea de politică publică alternativă, în cadrul activității A.3; 

• participă la întâlnirile organizate în cadrul proiectului (ședințe de echipă, întâlniri de lucru, mese 

rotunde, workshopuri etc); 

• colaborează și acordă sprijin celorlați membrii ai echipei de implementare a proiectului (manager 

proiect, specialiști, consultanți, etc.); 

• întocmesc rapoartele de activitate lunare și livrabile aferente activității prestate; 

• îndeplinesc orice alte atribuții, la solicitarea managerului de proiect, pentru îndeplinirea obiectivelor 

proiectului. 
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5. CALENDARUL DE SELECȚIE A EXPERȚILOR ELABORARE GHID 
 

Perioada  Activitatea 

    

02.07-11.07.2018  Depunerea dosarelor 

11.07-12.07.2018  
Selecția dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor generale 
de participare 

12.07.2018  Afișarea rezultatelor în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale 

16.07-17.07.2018  Realizarea evaluării dosarelor privind îndeplinirea condițiilor specifice 

17.07.2018  Afișarea rezultatelor în urma verificării îndeplinirii condițiilor specifice 

17.07-18.07.2018  Depunerea eventualelor contestații 

19.07-23.07.2018  Soluționarea eventualelor contestații 

24.07-25.07.2018  Susținerea interviului cu persoanele selectate 

27.07.2018  Comunicarea   rezultatelor   finale   pe   site-ul   FDSS 

 

Modalitatea de depunere a candidaturii: 

Candidații vor depune documentele: 

a) Personal / prin împuternicit: la sediul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, str. 
Cooperației, nr.5B, sector 5, București. 

b) Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele 
incomplete vor fi respinse. 
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Anexa 1 

CEREREA DE ÎNSCRIERE 
 
în cadrul activității................................................................................... 

 

poziția ................................................................................................. 

 

pentru proiectul “Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” Cod 

SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077” 

 

1. DATE PERSONALE  
 
Nume 

 

Prenume  

 

Telefon  

 

E-mail  
 
2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASĂRI ÎN ȚARĂ  
 

Da Nu  
 
3. DISPONIBILITATE  

 

Sunt apt și disponibil să lucrez ca expert elaborare ghid în perioadele menționate în formularul privind 

disponibilitatea (conform contractului care va fi semnat de părți). 

 

DA NU  

 

Data completării 

 

Semnătura  
 
 
 
Instrucțiuni de completare:  
Pentru fiecare perioadă se completează cu “X” pentru disponibil sau cu “ - ” pentru indisponibil. Spațiile 

necompletate nu vor fi luate în calcul.  
Fiecare participant își asumă responsabilitatea declarației disponibilității pentru fiecare dintre perioadele 

mai sus-menționate. 

 


