
 

 
 

 Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 
Titlu proiect: “Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” 

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077 
 

 
PROCEDURA DE SELECŢIE A EXPERŢILOR ELABORARE GHID 

 
 
I. Dispoziţii generale 
 
Art. 1. Prezenta procedură stabileşte modalitatea de selecţie a 2 experţi pe termen scurt, pentru a ocupa 
pozițiile vacante de expert elaborare ghid (persoane din afara organigramei) care vor desfăşura activităţile 
asumate în cadrul proiectului, finanțat din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 
cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European – “Asistență socială unitară și eficientă în 
serviciile pentru protecția copilului” Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077 
 
Art. 2. (1) Scopul proiectului Consolidarea intervenției asistentului social prin crearea unui set unic de 

metode, proceduri, tehnici și instrumente de lucru pentru serviciile sociale destinate protectiei copilului, ca 

propunere alternativă la politicile publice initiate de Guvern în domeniul protecției copilului. 

(2) Obiectivele specifice ale proiectului 

❖ 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 

❖ 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 

❖ Promovarea politicii publice alternative ca masură de eficientizare a serviciilor sociale din domeniul 

protecției și promovării drepturilor copilului 

 
Art. 3. Pot depune solicitări în vederea selecţiei persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 
 

✓ 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 condamnate 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; 
 

✓ condițiile specifice poziției:  
 

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

 
Art. 4. Experţii elaborare ghid îndeplinesc în cadrul proiectului următoarele atribuţii principale: 
 

• 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. 

 
Art 5. Experţii pe termen scurt pentru elaborarea ghidului cu privire la setul unic de metode, proceduri, 
tehnici și instrumente de lucru unitare sunt stabiliţi în urma unui proces de selecţie reglementat de prezenta 
metodologie. 
 
II. Coordonarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie 
 
Art. 6. Coordonarea selecţiei de experţi este realizată de o Comisie de selecţie numită prin decizie a 
reprezentantului legal/persoanei imputernicite al FDSS. 
 
Art. 7. (1) Comisia de selecţie este alcătuită din: 

• Preşedinte – manager de proiect; 

• Membri evaluatori – două persoane din echipa de implementare a proiectului/din cadrul Fundației 
pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

(2) În cadrul comisiei de selecţie unul dintre membrii evaluatori va îndeplini şi funcţia de secretar al 
comisiei. 
 
Art. 8. Principalele atribuţii ale Comisiei de selecţie sunt: 

• Anunţă selecţia grupului de experţi prin postarea pe pagina web a organizației; 

• Oferă solicitanţilor informaţii privind procedura de selecţie; 

• Stabileşte şi anunţă termenele limită de depunere a solicitărilor şi a documentelor prevăzute de 
metodologia de selecţie; 

• Primeşte la adresa Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, str. Cooperației, nr.5B, sector 5, 
București, solicitările candidaţilor; 

• Evaluează solicitările şi stabileşte lista finală a persoanelor selectate; 

• Publică lista persoanelor selectate, prin postare pe pagina web a organizației;  

• Rezolvă eventualele contestaţii; 

• Întocmeşte un raport privind activitatea desfăşurată; 
 
Art. 9 (1) Toţi membrii comisiei de selecţie au drept egal de vot. 
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(2) Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele reguli: 

• îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi responsabilitate; 

• vor evalua în baza criteriilor stabilite; 

• vor formula aprecieri cu imparţialitate; 

• vor fi obiective în evaluare; 

• vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării;  

• vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia;  

• vor respecta procedurile şi termenele stabilite. 

Art. 10. Evaluarea şi selectarea cererilor se face pe baza documentaţiei solicitanţilor, examinată şi evaluată 
conform următoarelor criterii: 

• studiile absolvite; 

• experiența de minim 2 ani în domeniul asistenței sociale; 

• experiența în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului; 
 
Art. 11. (1) Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidații vor transmite candidatura, până la data și 
ora indicate în anunț, 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); 
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; 
 
Documentele doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de 
studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) vor fi certificate conform cu originalul. 
 
Art. 12. Dosarul de solicitare a selecţiei trebuie să asigure claritatea şi să susţină relevanţa informaţiilor, să 
dovedească nivelul de îndeplinire a criteriilor de selecţie. 
 
Art. 13. (1) Dosarele de candidatură se depun sau sunt transmise în plic sigilat la adresa indicată în Art. 8. 
Pe plic se va scrie după caz, “Cerere de selecţie pentru proiectul SIPOCA 352. A nu se deschide înainte de 
data evaluării” 
 
Art. 14. La primire, dosarele sunt înregistrate cu următoarele date: 
• numărul de înregistrare; 
• data şi ora sosirii; 
• numele şi adresa solicitantului (dacă sunt menţionate pe plic). 
 
Art. 15. Fiecare candidatură va fi evaluată de Comisia de selecţie conform criteriilor din art. 10. Punctajul 
acordat fiecărei candidaturi se calculează ca sumă a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei, 
pentru fiecare criteriu conform alocărilor prezentate în Anexă. 

Art. 16. La finalizarea evaluării tuturor cererilor, rezultatele se comunică persoanelor care au participat la 
procesul de selecție. 
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Art. 17. Solicitanţii pot cere reevaluarea dosarului în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea 
rezultatelor. 

Art. 18. (1) Cererile de reevaluare sunt rezolvate de Comisia de selecţie în prezenţa unui membru al echipei 
de management a proiectului care avizează rezultatul reevaluării. 
(2) Hotărârea Comisiei după reevaluare este definitivă. 

Art. 19. (1) Lista cu rezultatele finale ale evaluării cererilor de selecţie se face publică prin postare pe 
pagina web a proiectului. 
(2) Persoanele selectate vor fi informate, indiferent sub ce mijloc de comunicare, asupra rezultatului 
selecţiei şi asupra obligaţiilor care le revin în cadrul proiectului. 

Art. 20. (1) După finalizarea analizei dosarelor cu candidaturile experților, se organizează interviuri cu 
aceștia. Candidații selectați pentru interviu vor participa la un interviu cu membrii comisiei de selecție.  
(2) În situația în care întâlnirile pentru interviu nu se finalizează cu angajarea unuia dintre cei 2 experți, 
procesul de selecție se reia în condiții similare. 
 
III. Dispoziţii finale 
Art. 21 (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, Comisia de selecţie va întocmi un raport.  
(2) Raportul trebuie să cuprindă: 
o Data şi locul sesiunilor de evaluare: analiza dosarelor; 
o Componenţa comisiei; 
o Lista cu rezultatele finale ale evaluării. 
 
Art. 22. Dosarele de participare la selecţie, însoţite de toate documentele de evaluare a Comisiei de selecţie 
semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi 
vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale. 
 
 
Întocmită de  

Cristian Roșu 

Manager proiect 

02.07.2018 
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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. 
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Anexa 2 

 

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 
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Anexa 3 

 

CRITERII DE SELECȚIE A EXPERȚILOR ELABORARE GHID 

Criteriul Subcriteriu Detalieri Punctaj Dovezi 
Pregătirea 
profesională 

Formarea 
iniţială 

Studii 
universitare de 
lungă durată 

5 p CV-ul 

Studii 
universitare de 
scurtă durată 

3 p CV-ul 

Formarea 
continuă 

Doctorat sau a 
doua 
facultate 

5 p CV-ul 

Masterat 3 p CV-ul 
Studii 
postuniversitare 

2 p CV-ul 

Alte formări în 
domeniul 
asistenței 
sociale 

1 p   CV-ul 

Experiență 

profesională în 

domeniul 

asistenței 

sociale 

  

  

Peste 2 ani 10 p CV-ul, adeverințe 

Sub 2 ani 5 p CV-ul, adeverințe 

  


