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Creare și susținere workshop – acreditare și licențiere servicii sociale 

Termeni de referință 

Consultant de cercetare 

 

I. Scopul consultanței 

Obiectivul acestui contract de consultanță vizează proiectarea și implementarea unor sesiuni de informare privind 

procedura de urmat în vederea acreditării și licențierii serviciilor sociale din județele Galați, Cluj, Timiș, Sibiu, 

București.    

 

II. Contextul general 

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) este Sub-recipient în cadrul Grantului “Sustainability of services for 

key populations în Eastern Europe and Central Asia region” (QMZ-H-AUĂ) finanțat de Fondul Global de Luptă 

Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei. Grantul este gestionat la nivel regional (Europa de Este și Asia 

Centrală), în calitate de Primitor Principal, de către Internațional Charitable Foundation “Alliance for Public 

Health” și este implementat simultan în Bosnia-Herzegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia. 

Unul dintre scopurile grantului regional este creșterea gradului de sustenabilitate financiară a programelor 

HIV. Mai multe informații despre acest proiect se găsesc la http://aph.org.ua/en/our-works/eastern-europe-and-

central-asia/resservices/.  

În linie cu acest scop regional, Proiectul implementat în România de RAA în parteneriat cu Asociația Română 

Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) și 

Asociația “Eu sunt!Tu?” vizează elaborarea de standarde minime de calitate și de cost pentru serviciile adresate 

grupurilor vulnerabile (”consumatori de droguri”, ”bărbați care fac sex cu bărbați _BSB” și ”persoane care trăiesc 

cu HIV”), precum și obținerea unei alocări de 300,000 Euro pentru intervenții de prevenire HIV și suport furnizate 

de ONG-uri și adresate populațiilor vulnerabile din România. 

Pentru atingerea scopului general al Proiectului, RAA și partenerii vor implementa activități de colectare de 

date/cercetare, dezvoltare de standarde de calitate și cost pentru servicii adresate populațiilor cheie cu focus pe 

consumatori de droguri, BSB și persoane care trăiec cu HIV/SIDA, elaborare de white papers sau policy papers, 

intervenții de ”lobby” și ”advocacy”. De asemenea, RAA va propune activități de creștere a capacității ONG-

urilor de accesare a fondurilor publice dar și de diversficare și inovare a serviciilor adresate grupurilor vulnerabile. 

În acest sens va fi recrutat 1 consultant pentru furnizarea unui curs de acreditare și licențiere a serviciilor sociale. 

Obiectivul cursului este acela de a sprijini sectorul ONG din județele menționate, în procesul de acreditare a 

serviciilor, ceea ce le va permite ulterior să acceseze fondurile publice disponbile la nivelul comunității. 

Consultantul recrutat va furniza un curs de informare derulat pe durata a 4 zile (de preferat consecutive), cate 

două ore zilnic. Cursul va fi organizat on-line și va trebui să conțină informații despre: 

 Informații generale despre procedura privind acreditarea și licențierea serviciilor sociale; 

 Avantajele acreditării/licențierii serviciilor;  

 Informații despre monitorizarea și evaluarea serviciilor licențiate; 

 Aplicații practice – sprijin în completarea unui dosar de acreditare, licențiere, documente de monitorizare. 
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III. Serviciile de consultanță incluse în acest contract sunt următoarele: 

 Proiectarea design curs licențiere și acreditare – designul de curs va fi proiectat pentru sesiuni de 2 ore 

zilnic, timp de maxim 4 zile. Designul va cuprinde sesiuni de prezentare ”față în față” dar și momente de 

interacțiune sau activitate individuală. Cursul va fi creat pentru grupe de maxim 12 persoane; 

 Suporut de curs – suportul de curs va conține minim 10 pagini, structurate pe sesiuni; 

 Susținerea sesiunilor – sesiunile de formare vor fi susținute zilnic, timp de două ore. Fiecare sesiune va 

fi structurată după modelul blended learning (sesiuni tip lecturăș sesiuni de lucru individual; 

 Raport privind sesiunile de formare. 

 

IV. Livrabile și termene limită 

1. Proiectarea design curs acreditare și licențiere și suport de curs – documentul va fi predat în termen de 

4 zile de la semnarea contractului; 

2. Susținerea sesiunilor – se va realiza pe o perioadă de 4 zile, în luna iulie, la datele comunicate de către 

RAA. 

3. Raport privind sesiunile de formare  – documentul va fi predat în termen de 5 zile de la finalizarea 

sesiunilor de curs. 

 

V. Cerințe privind educația, pregătirea profesională și experiența consultantului: 

 Studii superioare (de preferat și master în științe sociale);  

 Experiență de minim 5 ani în domeniile: furnizare de cursuri (inclusiv creare de conținut), cunoașterea 

domeniul ONG, experinață în serviciul de acreditare/licențiere a serviciilor sociale; 

 Experiență dovedită în furnizarea de cursuri pentru adulți– minim 3 ani; 

 Abilități foarte bună de redactare a rapoartelor de cercetare. 

 

VI. Durata contractului: 

Contractul se va derula pe perioada cuprinsă între data semnării și data predării ultimului livrabil.  

Consultantul va raporta către Camelia Olaru-Raita – Coordonator proiect  

 

 


