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ANUNȚ 

pentru selectarea unui expert în audierea minorilor, din domeniul justiției, pentru dezvoltarea 
unei metodologii de lucru care să includă un draft de Protocol de interviu pentru audierea 

minorilor victime ale violenței din România 

 

 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil - FONPC  anunță selecția unui expert,  
din domeniul justiției, pentru dezvoltarea unei metodologii de lucru care să includă un draft 
de Protocol de interviu (un set de întrebări tehnice) pentru audierea minorilor victime ale 
violenței din România. 
 

Elaborarea unui Protocol de interviu pentru audierea minorilor victime, reprezintă o activitate a 

proiectului Model de intervenție multidisciplinară și intersectorială pentru un răspuns 

coordonat și eficient la nevoile copiilor victime ale violenței în familie – CSS44, proiect co-
finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru 
Uniunea Europeană extinsă. 

Proiectul este 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.  

 
1. Context 

 

Proiectul Model de intervenție multidisciplinară și intersectorială pentru un răspuns coordonat 

și eficient la nevoile copiilor victime ale violenței în familie – CSS44, 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. 

 

Cadru conceptual  

Violența asupra copilului (HG.49/2011- II.2.1. Definiții operaționale ) 

(…) «Violența asupra copilului reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinți sau de 
orice altă persoană aflată în poziție de răspundere, putere ori în relație de încredere cu copilul, care 
produc vătămare actuală sau potențială asupra sănătății 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. (…)». 
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Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o 
relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, 
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau 
psihică a copilului (Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului). 

Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 
responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 
responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 
socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului (Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului). 

Prin trafic de persoane se înţelege recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea 
unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori 
înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de 
a-şi exprima voinţa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru 
obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării 
acestei persoane (Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane). 

Prin exploatarea unei persoane se înţelege: executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în 
mod forţat ori cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi 
securitate; ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de 
aservire; obligarea la practicarea prostituţiei, la reprezentări pornografice în vederea producerii şi 
difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală; prelevarea de organe; 
efectuarea unor alte asemenea activităţi prin care se încalcă drepturi şi libertăţi fundamentale ale 
omului (Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane). 

 

HG.49/2011-Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă multidisciplinară și în 
rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie este un act normativ care 
aduce un progres semnificativ prin faptul că recomandă, fără să ofere efectiv, o serie de 
instrumente și dispozitive pentru gestionarea eficientă a cazurilor copiilor victime ale violenței în 
familie : echipe de intervenție locale (EIL), echipe multidisciplinare și interinstituționale (EMI), 
Protocol de interviu, săli specializate pentru audierea copiilor. 
 

Pornind de la aceste considerente, FONPC și partenerii săi, printre care și ANPDCA, promotorul 
HG.49/2011, au elaborat proiectul CSS44 pentru a rezolva o parte din problemele mai sus-
menționate, în vederea eficientizării și sustenabilității intervențiilor în situațiile care implică copii 
victime ale violenței. 

 
Proiectul promovează o abordare nouă și inovativă pentru eficientizarea managementului cazurilor 
copiilor victime ale violenței în familie prin elaborarea/aplicarea unui Protocol de interviu pentru 
copiii/minorii victime ale violenței care să contribuie, prin tehnicile sale, la creșterea calității 
informațiilor relevante și necesare atât pentru o identificare cu acuratețe a nevoilor de protecție și 
servicii sociale ale copilului, cât și pentru investigarea cazului și aflarea adevărului judiciar. 

 
FONPC și partenerii proiectului vor promova Protocolul de interviu care va fi elaborat în cadrul 
proiectului, ca procedură de lucru standard pentru toți profesioniștii care utilizează tehnica 
intervievării/audierii pentru obținerea de informații în diverse scopuri (evaluarea situației și identificării 
nevoilor copilului în vederea stabilirii planului de servicii sociale care îi vor fi furnizate, investigarea 
cazului, decizia instanței cu privire la cazul copilului).  

Acest Protocol va fi elaborat cu sprijinul unor experți în audierea/intervievarea copilului din domeniile 
justiție și poliție și va avea ca model, Protocolul NICHD (http://nichdprotocol.com/the-nichd-
protocol/)-cel mai validat, de comunitatea științifică, la nivel internațional. 
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Testarea Protocolului de interviu, pe durata implementării proiectului, va conduce, în egală măsură, 
la o audiere/intervievare eficientă, atentă la starea de vulnerabilitate a copilului, centrată pe interesul 
superior al copilului victimă a violenței și pe respectul drepturilor acestuia. 
 

2. Obiectivul selecției 

Selecția vizează identificarea de către FONPC a unui expert, din domeniul justiției, pentru 
dezvoltarea unei metodologii de lucru care să includă un draft Protocol de interviu pentru 
audierea minorilor victime ale violenței din România, după modelul Protocolului de interviu 
NICHD (http://nichdprotocol.com/the-nichd-protocol/). 

 

3. Responsabilități și sarcini de lucru 

Expertul din domeniul justiției va avea de îndeplinit următoarele sarcini de lucru și responsabilități: 

3.1. Elaborarea în baza experienței sale de audiere a minorilor victime, a modelului Protocolului de 
interviu NICHD, a resurselor documentare identificate de FONPC1 și a resurselor documentare 
proprii, dezvoltarea unei propuneri de metodologie de lucru pentru audierea minorilor victime, 
metodologie care să includă și un Protocol de interviu. Metodologia va include referințe clare cu 
privire la următoarele aspecte: 

 

 Definiții conceptuale 

 Principii generale de intervenție în cazurile privind copii victime ale violenței 

 Cadru legislativ și responsabilitățile organelor de poliție/de anchetă în intervențiile privind 

cazurile privind copii victime ale violenței 

 Operaționalizarea principiilor generale de intervenție și etapele procedurii de audiere 

 Colaborarea cu alți profesioniști/instituții cu responsabilități în rezolvarea cazurilor privind copii 

victime ale violenței 

 Alte aspecte identificate de expert 

3.2 Consultarea cu expertul din domeniul poliției care va fi selectat în cadrul proiectului și care va 
avea același tip de responsabilități și sarcini de lucru. 

3.3 Posibilitatea participării la Atelierul de lucru/sesiunea de formare care va fi organizată în cadrul 
proiectului (cel mai probabil, în perioada 23 -29 noiembrie 2016). În cadrul acestui Atelier de lucru, la 
care vor participa profesioniști – polițiști, procurori, judecători, asistenți sociali, psihologi din județele 
Dolj și Cluj, va fi dezbătut draft-ul metodologiei de lucru realizate de experții din domeniile poliție și 
justiție selectați în cadrul proiectului. 

Rezultatele Atelierului de lucru, respectiv feedback-ul și concluziile participanților, vor fi 
integrate/prelucrate ulterior, de către expertul din domeniul justiției, în procesul de finalizare a 
metodologiei de lucru in audierea minorilor victime ale violenței, metodologie care va include și 
Protocolul de interviu.  

3.4 Participarea, prin consultare cu managerul proiectului, la procesul de monitorizare a testării 
metodologiei de lucru dezvoltate în cadrul proiectului, in ceea ce privește audierea minorilor victime 
ale violenței, în județele Dolj și Cluj, pe o perioadă de minim 3 luni. 

 

 

 

                                            
1 Protocolul NICHD în limba română și engleză, precum și resursele documentare identificate de FONPC pot fi accesate/descărcate, 

utilizând link-ul https://www.sendspace.com/file/49jqpu în termenul limită specificat.  

https://www.sendspace.com/file/49jqpu
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4. Calificări și experiență profesională 

 

 Studii superioare finalizate cu diploma de licență; constituie un avantaj, studiile 

postuniversitare și/sau cursuri de formare profesională care implică cunoștințe și abilități în 

domeniul audierii minorilor victime ale violenței 

 Experiență profesională 

o Minim 7 ani experiență profesională în funcția de magistrate/procuror, cu cel puţin 5 

ani experienţă în materia investigării, infracţiunilor comise asupra copiilor și, 

respectiv, în audierea minorilor victime ale unei infracțiuni/violenței 

o Experiență în elaborarea de instrumente și metodologii de lucru aferente domeniului 

de activitate 

o Constituie un avantaj, experiență de lucru cu psihologi, asistenți sociali, reprezentanți 

din domeniul protecției copilului sau experiență de lucru în echipe multidisciplinare 

 

 Competențe transversale 

o Abilități de analiză și sinteză 

o Capacitate de comunicare și redactare 

o Capacitate de lucru în echipă 

 

 
5. Condiții generale 

Expertul va lucra sub directa supervizare a Managerului de proiect și va colabora cu expertul din 
domeniul Politiei care va fi selectat în cadrul proiectului. 

Expertul își va desfășura activitatea în București. Costul eventualelor deplasări în locațiile stabilite 
pentru activitățile proiectului, vor fi acoperite integral de FONPC.  

Perioada de lucru  efectivă pentru dezvoltarea metodologiei care va include un draft de Protocol de 
interviu, va fi de 3 zile (8 ore/zi) în perioada 15 – 30 septembrie a.c  

Expertul va avea posibilitatea de a participa și la activitățile proiectului, menționate la punctul 3, în 
perioada 22 septembrie – 15 decembrie a.c. 

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).  

Punctajul tehnic va reprezenta suma ponderilor acordate fiecărui criteriu minim după cum urmează: 

10% - studii superioare 

20% - constituie un avantaj, studiile postuniversitare și/sau cursuri de formare profesională care 
implică cunoștințe și abilități în domeniul audierii minorilor victime ale violenței 

40% - experiența profesională și experiența de audiere a minorilor victime  

30% - Constituie un avantaj, experiență de lucru cu psihologi, asistenți sociali, reprezentanți din 
domeniul protecției copilului sau experiență de lucru în echipe multidisciplinare 
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6. Condiții specifice 

Dreptul de proprietate/ folosire a rezultatelor  

Dreptul de proprietate asupra rezultatelor/livrabilelor obținute, inclusiv dreptul de proprietate 
intelectuală asupra acestora aparțin Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil 
(FONPC) în calitate de Cesionar. 

 

Clauze privind neîndeplinirea sarcinilor  

În cazul neîndeplinirii sarcinilor care revin expertului conform prezentului Anunț de selecție, precum 
și a nerespectării oricăror angajamente asumate prin contractul încheiat cu acesta, FONPC are 
dreptul să rezilieze contractul și să pretindă daune interese. 

 
7. Modalități de plată 

Plata  expertului se va face în baza unor livrabile stabilite în acord cu responsabilitățile și sarcinile de 
lucru specificate mai sus și care vor face obiectul unui Contract de cesiune de drepturi de autor. 

Plata se va face de către FONPC  prin virament bancar, în maxim 20 de zile de la transmiterea 
livrabilelor de către expert. 

 

Expertul  din domeniul poliției va avea, conform bugetului proiectului, 3 zile, 8 ore/zi,  293,59 CHF 
sumă brută/zi, la cursul proiectului din data încheierii contractului de drepturi de autor 
(http://www.fdsc.ro/curs-valutar-raportare-p). 

 

8. Documente necesare depunerii candidaturii în vederea selecției 

Candidații interesați sunt rugați să transmită până la data de 12 septembrie, ora 16.00 prin e-mail la 
adresele cristina.iova@fonpc, gabriela.udrea@fonpc.ro, o scrisoare de intenție și un CV- detaliat 
căre să permită identificarea calificărilor, experienței profesionale și competențelor transversale 
menționate la punctul 4 din prezentul Anunț. 

Vă rugăm să menționați în Subiectul mesajului „EXPERT DEZVOLTARE METODOLOGIE DE 
LUCRU AUDIEREA MINORILOR VICTIME ALE VIOLENTEI”. 

Rezultatele selecției vor fi anunțate prin e-mail, cel mai târziu în data de 22 septembrie 2016. 
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