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ANUNȚ RECRUTARE 
 
 
Asociaţia SOS Satele Copiilor România deschide cererea de oferte în vederea recrutării a  7 experți 
care să facă parte din grupul de lucru care are ca obiectiv revizuirea standardelor minime obligatorii 
privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 
 
Prezenta cerere de oferte este deschisă până la data de 29 octombrie 2021 şi se adresează 
profesioniştilor care corespund următorului profil profesional: 

• Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă într-unul din domeniile: asistenţă 
socială, pedagogie, ştiinţe ale educaţiei, psihopedagogie specială, psihologie, sociologie, ştiinţe 
juridice, medicină;  

• Experienţă de minim 5 ani în domeniul protecției copilului; 

• O foarte bună cunoaştere a domeniului protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi în special a 
metodei managementului de caz;  

• Bune abilităţi de lucru în echipă; 

• Experiență și abilități în redactarea de rapoarte; 

• Experiență în participarea la grupuri de lucru care au avut ca obiectiv redactarea de acte 
normative constituie un avantaj. 

 
Potrivit cererii de finanțare, fiecare expert va avea un input de 100-150 ore în perioada noiembrie 2021-
iunie 2022:  

- aproximativ 70% din input în perioada noiembrie -decembrie 2021 când va fi elaborat primul 
draft al standardelor revizuite și vor fi organizate și 3 întâlniri de lucru 

- în perioada ianuarie – martie 2022 vor fi organizate 8 întâlniri la nivel regional, în cadrul cărora 
va fi discutat primul draft. Concluziile și recomandările din cadrul acestor întâlniri vor fi 
prezentate grupului de experți în cadrul unei întâlniri de lucru – martie 2022 

- în luna aprilie 2022 va fi organizată o a 5-a întâlnire de lucru cu furnizorul de formare care va 
livra 4 sesiuni de formare în perioada mai -iunie 2022 

- în perioada aprilie – iunie 2022, experți vor aloca diferența de ore pentru a integra feedback-ul 
colectat în cadrul întâlnirilor la nivel regional și în cadrul sesiunilor de formare. 

- la finalul lunii iunie va fi organizată o ultimă întâlnire de lucru. 
 
Aplicaţia va consta într-un CV şi o scrisoare de intenţie în cadrul căreia se va prezenta motivația pentru 
care implicarea în acest demers. 
Prezenta cerere de oferte este deschisă până la data de 29 octombrie 2021, iar persoanele interesate 
pot solicita clarificări și/sau depune aplicația la adresa de e-mail: nicoleta.moldovanu@sos-
satelecopiilor.ro. 
Aplicațiile primite vor fi analizate de o comisie formată din membri ai echipei de proiect, iar persoanele 
selectate vor fi invitate la o discuție, în urma căreia se va lua decizia finală. 
  
Proiectul ”Creșterea eficacității sistemului de protecție specială a copilului printr-o mai bună utilizare a 

metodei managementului de caz” este derulat de Asociația SOS Satele Copiilor România, în parteneriat 

cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Federația ONG-urilor pentru copil și SOS Children’s 

Villages Norway, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.  

Sistemul de protecție al copilului, reprezentat de serviciile primare, de prevenire și de serviciile 

specializate, de îngrijire alternativă, necesită intervenții corelate pentru a ne putea aștepta la schimbări 

sustenabile privind creșterea calității vieții copiilor în situații de risc. Astfel, toate demersurile legate de 

dezinstituționalizare, de închidere a instituțiilor mari și de dezvoltare a serviciilor comunitare este nevoie 
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să fie acompaniate de operaționalizarea unor principii fundamentale, sub forma metodologiilor de lucru 

și a ghidurilor practice, și de programe de formare, inițială și continuă, și de supervizare a personalului.  

Prin acest proiect ne propunem să contribuim la operaționalizarea principiilor necesității, adecvării și a 

participării copiilor și a familiilor acestora prin revizuirea legislației privind aplicarea metodei 

managementului de caz în domeniul protecției copilului. 

 

Scopul proiectului este creșterea calității serviciilor oferite copiilor din grupuri vulnerabile (peste 100.000 

copii care și-au pierdut sau sunt în situație de risc de a pierde îngrijirea părintească) prin îmbunătățirea 

modului în care este utilizată metoda managementului de caz. 

 

 


