TERMENI DE REFERINŢĂ
Selectare expert pe termen scurt în domeniul cercetării sociologice pentru elaborarea unei analize
de context a situației copiilor victime ale violenței cu focus special pe violența asupra copilului în
familie în județele Dolj și Cluj
în cadrul proiectului:
“Model de intervenție multidisciplinară și intersectorială pentru un răspuns coordonat și
eficient la nevoile copiilor victime ale violenței în familie”

1. Informații generale/ Scurtă descriere a proiectului:
„Model de intervenție multidisciplinară și intersectorială pentru un răspuns coordonat și
eficient la nevoile copiilor victime ale violenței în familie” este un proiect co-finanțat printr-un
grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană
extinsă şi implementat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) în
parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA),
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj (DGASPC Dolj), Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj (DGASPC Cluj), Fundaţia Terre des hommes în
România(Tdh), Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugravescu” (FICF),
Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei – ARTEMIS.
Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea condițiilor privind accesul și furnizarea serviciilor
sociale adresate copiilor victime ale violenței în familie din România printr-un model eficient de
intervenție în echipă multidisciplinară și interinstituțională, pornind de la HG.49/2011 și pilotat în
județele Dolj și Cluj.
Obiective specifice proiect:






Creșterea capacității actorilor instituționali cu atribuții legale în prevenirea și combaterea
violenței asupra copilului, din județele Dolj și Cluj, de a sprijini eficient echipele
multidisciplinare și interinstituționale, prevăzute de HG.49/2011, în managementul
cazurilor copiilor victime ale violenței în familie.
Dezvoltarea capacității echipelor multidisciplinare și interinstituționale din județele Dolj și Cluj,
de a testa o soluție inovativă în plan național - audierea comună (polițist și
psiholog/manager de caz) - recunoscută ca bună practică la nivel internațional (Elveția,
Canada,Suedia etc.) pentru optimizarea etapei de evaluare a managementului de caz în
protecția copilului și audierii ca procedură juridică a copiilor victime ale violenței în familie.
Dezvoltarea unui serviciu social de suport completat cu intervenții terapeutice, adecvate
nevoilor de creștere a capacității de reziliență și reabilitare a copiilor victime ale violenței în
familie care va fi furnizat de DGASPC din județele Dolj și Cluj, cu sprijinul ONG-urilor din
comunitate.
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Definiţii operaţionale
Violenţa asupra copilului reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de orice
altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, care produc
vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea,
demnitatea şi moralitatea.
În funcţie de caracteristicile şi de gravitatea faptei, violenţa asupra copilului antrenează răspunderea
civilă, disciplinară sau penală a făptuitorului/agresorului.
Principalele forme de violenţă asupra copilului sunt: abuzul, neglijarea, exploatarea şi traficul de
copii.
Principalele repere legislative în domeniul violenței asupra copilului
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata , cu modificările
și completările ulterioare
Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil.
Legea nr.286/2009 privind Codul penal (însoțit de Legea nr.187/2012 de punere a sa în aplicare);
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (însoțit de
Legea nr.255/2013 de punere a sa în aplicare, modificată la rândul ei prin OUG nr. 116/2013; și
de Hot. CSM 79/2014 de modificare a Regulamentului de ordine interioară a instanțelor);
Legea nr.252/2013 privind sistemul de probațiune (însoțită de Regulamentul său de aplicare
aprobat prin HG 1079/2013).
Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi
promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 2020 şi a Planului operaţional pentru
implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 - 2016
Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului ;
Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii
şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz
în domeniul protecţiei copilului;
Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi
intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă
în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi
şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum
şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
Hotărârea nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea
fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017 şi a Planului operaţional pentru
implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie
pentru perioada 2013-2017
Ordinul 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim
de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat
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2. Scopul si obiectivele studiului/analizei de context:
Scop:
Analiza de context va ajuta actorii instituționali, prevăzuți de HG.49/2011, să cunoască mai bine
nevoile și vulnerabilitățile copiilor victime, problemele ce pot apărea în managementul de caz al
situațiilor copiilor victime ale violenței, cu precădere, copii victime ale violenței în familie, să identifice
mai clar, rolurile și responsabilitățile în cadrul Protocolului de colaborare, precum și modalitățile
concrete de sprijin pentru intervențiile echipelor multidisciplinare și interinstituționale/EMI, prevăzute
de HG.49/2011.
Obiective specifice:
 explorarea în profunzime a problemelor și nevoilor copiilor victime în ceea ce privește
următoarele aspecte: accesul si calitatea accesului la servicii sociale specifice, calitatea
serviciilor sociale furnizate si de care au beneficiat copiii, probleme ale acestora în raport cu
managementul de caz și etapele acestuia, audierea/intervievarea etc.
 culegerea de date cantitative în două județ (Cluj și Dolj) cu privire la următoarele dimensiuni:
o numărul de copii victime ale violenței aflați la momentul implementării proiectului în
evidența DGASPC din cele județe;
o repartizarea pe etapele managementului de caz a copiilor victime ale violenței;
o număr de copii victime ale violenței care nu sunt într-o procedură juridică (urmărire
penală/anchetă, instanță) și număr copii aflați în proceduri judiciare (ce etape,
etc.),distribuția geografică - localități/urban-rural și pe vârste, încadrarea într-o formă
de violență, tipul infracțiuni comise asupra copilului, situație cazuri sesizate/semnalate
și număr plângeri înregistrate la nivelul DGASPC, Poliție, Parchet;
o serviciile sociale oferite copiilor victime ale unei forme de violență.
 analiză de diagnostic a situației EIL/EMI- structuri prevăzute de HG.49/2011- la momentul
cercetării/studiului, a situației managementului de caz în cadrul DGASPC privind protecția
copilului victimă a unei forme de violență, a situației sistemului de colectare a datelor privind
copii victime ale unei forme de violență de către diferitele instituții cu responsabilități în
prevenirea și combaterea violenței asupra copilului, situația utilizării sălilor de audiere pentru
minori aflate în cadrul DGASPC Dolj și Cluj, etc.
 analiză de context privind cadrul legislativ (național și internațional) și instituțional privind
problematica formulată; identificarea unor modele de bună practică la nivel internațional
3. În scopul realizării obiectivului propus, expertul selectat va desfăşura următoarele
activităţi:
 realizarea unei analize de documente (inclusiv cadrul normativ-juridic național și acte
internationale şi practica altor state, studii, rapoarte şi cercetări relevante etc.);
 elaborarea metodologiei de cercetare în domeniul specificat în Termenii de referință;
 elaborarea instrumentelor de colectare a datelor cantitative si calitative (chestionar, ghid de
interviu, ghid de moderare a focus-grupurilor testarea şi adaptarea după caz;
 aplicarea instrumentelor de colectare a datelor conform metodologiei elaborate şi convenite;
Vor fi realizate minimum 5 interviuri în profunzime în fiecare județ cu victime ale violenței aflați
în evidența DGASPC sau aparținători (în funcție de situație), 1 focus-grup cu specialiști/experți
(DGASPC, ONG-uri locale, alte institutii relevante) în fiecare județ procesarea datelor
obţinute, inclusiv a celor statistice;
 elaborarea a două rapoarte de cercetare preliminare cu informațiile/datele colectate în
județele Dolj, Cluj;
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 elaborarea unui raport final agregat de analiză care include analiza de context, datele obtinute
in cele doua judete si interpretarea acestora, concluzii si recomandari (formatul raportului final
de analiză va fi A4 cu Arial 11 (la 1,5 rânduri); raportul va include cel putin urmatoarele
secțiuni: sumar executiv, introducere, analiza de context, metodologie, prezentarea,
structurarea și interpretarea datelor obținute în cele două județe, concluzii și recomandări,
anexe.
 prezentarea rezultatelor obţinute în cadrul unor întâlniri de lucru actorii instituționali din județe
Dolj și Cluj;

4. Profilul expertului/Cerinţe faţă de aplicant:
Pregătirea profesională: studii superioare de lungă durată în ştiinţe sociale (sociologie și asistență
socială, psihologie, științe politice, științe juridice)
Statut: persoană juridică (PFA, S.C, S.R.L, etc.)
Experienţa necesară:
a. în cercetarea în domeniul sociologiei aplicate
b. în realizarea de rapoarte de cercetare socială şi diseminarea lor publică; constituie avantaj,
participarea aplicantului la cel puţin 1 proiect de cercetare pe bază de grant sau contract
realizat în ultimii 5 ani
c. constituie avantaj experiența profesională de cercetare sociologică și/sau lucru în domeniul
protecției copilului
6. Termene de implementare a analizei de context : Perioada pentru cercetare şi elaborare finală
a Raportului analizei de context este 15 mai- 15 iunie 2016, reprezentând, 8 zile, 64 de ore, 293,59
CHF (brut) per zi, 2348.72 CHF (brut) total 8 zile, la cursul de schimb RON/CHF al proiectului.
7. Dosarul de aplicare trebuie să includă:
a. CV-ul candidatului pentru persoane fizice care vor realiza cercetarea și o listă a lucrărilor de
cercetare/ articolelor publicate în domeniul social indicând paginile web unde pot fi accesate
aceste lucrări
b. Scurtă descriere a persoanei juridice și a maxim 5 studii/analize realizate, cu cerințe
asemănătoare prezentelor cerințe
c. copia Certificatului de înregistrare a persoanei juridice
d. scurtă Scrisoare de intenţie conţinând datele de contact (nume, poziţie, telefon şi e-mail) a
două persoane care pot oferi recomandări asupra expertizei aplicantului ;
e. Oferta tehnică în limba română, care va include o scurtă descriere a viziunii generale
asupra studiului/analizei de context şi metodologiei, planul de lucru și calendarul de
organizare a activităţilor prevăzute la pct.3 specificat în Termenii de referință;
f. Oferta financiară în limba română, detaliată care va include costul serviciului prestat în baza
ofertei tehnice;
g. Documente ce atestă experienţa anterioară relevantă a aplicantului/persoanei juridice;
8. Condiţii financiare :
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Oferta financiară trebuie să includă toate costurile şi taxele legate de executarea studiului/analizei
de context și să să reflecte oferta tehnică. Costurile trebuie să fie indicate în RON fără și cu TVA
(dacă este cazul). Oferta financiară se va întocmi in limba română, conform formular standard atașat
şi va fi valabilă cel puţin 30 de zile de la data depunerii.
Plăţile vor fi efectuate în baza unui Contract de prestare a serviciilor cu persoană juridică, în RON
(la cursul de schimb a proiectului) după semnarea actului primire-predare a lucrărilor.
9. Condiții speciale
Dreptul de proprietate/ folosire a rezultatelor
Dreptul de proprietate asupra rezultatelor/livrabilelor obținute în cadrul studiului/analizei de context,
inclusiv dreptul de proprietate intelectuală asupra acestora aparțin Federației Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) în calitate de beneficiaral proiectul.
Clauze privind neîndeplinirea sarcinilor
În cazul neîndeplinirii sarcinilor care revin expertului conform prezentului document de Termeni de
referință, precum și a nerespectării oricăror angajamente asumate prin contractul încheiat cu acesta,
FONPC are dreptul să rezilieze contractul și să pretindă daune interese.
Expertul nu va fi ținut răspunzător pentru încălcarea obligațiilor asumate dacă a fost împiedicat de
forța majoră. Expertul va depune toate eforturile pentru a diminua orice daună cauzată de forța
majoră.
10. Criterii de evaluare și selecţie a dosarelor de aplicare:

a.
b.
c.
d.
e.

Nivelul de expertiză a aplicantului;
Experienţa anterioară relevantă ;
Calitatea şi relevanţa metodologiei de cercetare şi a planului de lucru propus;
Oferta financiară reflectă în mod adecvat oferta tehnică.
Preţul cel mai scăzut.

Selecția aplicantului va fi efectuată în baza criteriilor de evaluare mai sus menționate
Departajarea experților se va face pe baza unui sistem de puncte. Acest sistem de puncte va
cuprinde punctajul tehnic (punctajul acordat candidatului în funcție de gradul de îndeplinire al criteriilor
minime stabilite) și punctajul financiar (oferta financiară). În cadrul punctajului total acordat fiecărui
candidat, punctajul tehnic va avea o pondere la 90% iar punctajul financiar, o pondere de 10%.
Punctajul tehnic va reprezenta suma ponderilor acordate fiecărui criteriu minim după cum urmează:
10% - studii în domeniul științelor sociale (sociologie și asistență socială, psihologie, științe politice,
științe juridice)
30% - experiența de cercetare sociologică și/sau lucru, în domeniul protecției copilului
30% - experiență în realizarea de rapoarte de cercetare socială şi prezentarea/diseminarea lor
publică;
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30% - calitatea şi relevanţa ofertei tehnice, respectiv o scurtă descriere a viziunii generale asupra
studiului/analizei de context şi metodologiei, planul de lucru și calendarul de organizare a
activităţilor prevăzute la pct.3 specificat în Termenii de referință
11. Termene de aplicare:
Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită până la data limită de 5 mai, ora 17:00 documentele
menţionate punctul 7.
Documentele pot fi transmise în format electronic pe adresa cristina.iova@fonpc.ro și
dan.pana@fonpc.ro sau trimise, prin poștă, la următoarea adresă:
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)
Str. Matei Basarab Nr. 41, sector 3 Bucureşti, cod poştal 030671
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