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Cerere de propuneri – elaborarea unui proiect de cercetare națională la 

scară mica privind situația copiilor neînsoțiți  

 

 

Context 

 

JRS România este o organizație neguvernamentală, independentă, umanitară, apolitică și 

democratică, care își propune să apere și să promoveze drepturile fundamentale ale omului, în 

special drepturile refugiaților și migranților forțați. JRS România oferă, printre altele, servicii 

de consiliere socială și asistență / reprezentare legală pentru străinii aflați în custodie publică 

sau în detenție, în centrele de primire pentru solicitanții de azil, printr-un program finanțat de 

Reprezentanța Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR). În acest 

context, JRS România împreună cu Reprezentanța UNHCR în România pledează pentru 

asigurarea accesului complet al copiilor la sistemul național de protecție a copilului, servicii 

sociale, drepturi și standarde adecvate. 

 

În ultimii trei ani, copiii au reprezentat mai mult de un sfert din noile grupuri care sosesc în 

Europa. În acest context, sistemele de protecție a copilului din statele membre au trebuit să 

ofere asistență și reprezentare pentru un număr mai mare decât în trecut. 

 

În România, legislația are prevederi referitoare la procedurile specifice copiilor, dar în practică 

au fost raportate o serie de lacune, ilustrate în principal de o serie de deficiențe în sistemul 

național de protecție a copilului. 

 

Cercetarea prevăzută are drept scop cartografierea lacunelor (accesul la sistemul național de 

protecție a copilului, servicii sociale, drepturi, standarde etc.) din sistemul de protecție a 

copilului, pentru a studia percepțiile beneficiarilor și a actorilor implicați în protecția copilului 

cu privire la nivelul de adecvare a serviciilor furnizate, precum și pentru a crește conștientizarea 

cu privire la situația specifică a copiilor neînsoțiți care solicită azil și a copiilor refugiați.  

 

Activitate 

 

JRS România, în cadrul proiectului finanțat de UNHCR, Border Management and Protection 

of Asylum-Seekers, caută un contractant (expert individual sau persoană juridică) care să 

efectueze o cercetare la nivel național pentru a: 

 

 

- Trece în revistă prevederile actuale (legislație și politici) privind copiii neînsoțiți și separați 

din România și punerea lor în practică în cele 6 locații care găzduiesc Centre Regionale de 

Cazare și Proceduri pentru Solicitanți de Azil. Această mapare va include o scurtă prezentare a 

principalelor programe și proiecte existente privind protecția copilului. 
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- Realiza interviuri cu personalul din sistemul de protecție a copilului și părțile interesate 

relevante, pentru a înțelege opiniile lor cu privire la bunele practici și provocările întâmpinate 

în practică atunci când lucrează cu copii neînsoțiți; 

 

- Formula recomandări tematice legate de completarea lacunelor din sistemul de protecție a 

copilului, în legătură cu nevoile și situația copiilor neînsoțiți, solicitanți de azil și refugiați, 

pentru a sprijini acțiuni de advocacy bazate pe dovezi; 

 

 

Cercetarea va fi realizată în toate orașele relevante, cu centre de protecție a copilului, unde au 

fost cazați copii neînsoțiți și, dacă este nevoie, în Centrele Regionale de Cazare și Proceduri 

pentru Solicitanți de Azil. 

 

 

Contractantul (expert individual sau persoană juridică) va fi responsabil pentru efectuarea 

cercetării de teren pentru studiu, pentru compilarea și interpretarea datelor culese. În mod ideal, 

acesta va avea experiență practică în cercetarea privind azilul și migrația și / sau lucrul cu 

solicitanți de azil și refugiați minori neînsoțiți și cunoștințe solide în ceea ce privește 

standardele actuale și practica la nivel național. 

 

Livrabile și calendar: 

 

Contractantul selectat (expert individual sau persoană juridică) va fi contractat pentru a livra 

următoarele:  

 

 Livrabile Calendar 

1. 

 

 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

 

 

Prima versiune a metodologiei și propunerea unui 

cuprins și a unei structuri a cercetării  

 

 

 

Versiunea finală a metodologiei, a cuprinsului și a 

structurii cercetării  

 

Prima versiune a raportului de cercetare  

- inclusiv interviurile transcrise 

 

 

 

 

15 mai 2020 

(plus 10 zile pentru 

comentarii, revizuiri, 

feedback și detalii finale  

 

25 mai 2020 

 

 

30 septembrie 2020:  

- Feedback din partea JRS 

România și UNHCR 

România până la 9 

Octombrie. 
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4. 

 

 

 

 

 

Versiunea finală a raportului de cercetare; finalizarea 

tuturor documentelor și includerea comentariilor 

finale.  

- Incorporarea feedback-

ului și livrarea celei de a 

doua versiuni a raportului 

de cercetare până la 23 

octombrie  

 

16 noiembrie 2020 

 

 

 

Durata contractului și a plății: 

 

Contractul va avea o durată de 7 luni, începând cu data de 1 mai și până la 30 noiembrie 

2020. 

 

JRS România va face plata Contractantului în 3 tranșe, după cum urmează: 

 

- Prima tranșă de 40% din costul total, în termen de 10 zile de la acceptarea 

Metodologiei. 

- A doua tranșă de 40% din costul total, în termen de 10 zile de la depunerea Primei 

versiuni a raportului de cercetare, dacă această versiune a fost acceptată. 

- A treia tranșă de 20%, în termen de 10 zile după ce versiunea finală a Raportului de 

cercetare este transmisă în versiune pe hârtie și în format electronic.  

 

În cazul în care oricare dintre livrările de mai sus este inacceptabilă din punct de vedere al 

calității, chiar și după cea de-a doua rundă de revizuire și încorporarea feedback-ului, 

rambursările rămase nu vor fi achitate contractantului. 

 

Modalități de lucru: 

 

Cercetarea finală va fi redactată în limba română și va fi furnizată atât în format fizic, 

cât și în format electronic. 
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În pregătirea acestor livrabile, contractantul va: 

 

• Propune conținutul și metodologia cercetării (inclusiv structura interviurilor, întrebările 

interviului, grupurile țintă specifice și locațiile); 

 

• Stabili prioritățile cercetării în cooperare cu JRS România și Reprezentanța UNHCR în 

România; 

 

• Efectua cercetarea cu sprijinul JRS România și al Reprezentanței UNHCR în România, luând 

în considerare relevanța și aplicabilitatea informațiilor propuse în domeniul azilului și 

migrației; 

 

• Beneficia de sprijinul JRS România în legătură cu accesarea locațiilor cheie și a părților 

interesate, dacă este nevoie. 

 

 

Depunerea de propuneri și condiții pentru solicitanți: 

 

 

Solicitanții (expert individual sau persoană juridică - organizație neguvernamentală, 

cercetători, avocați etc.) ar trebui să aibă: 

 

• Experiență juridică dovedită în domeniul protecției copilului și migrației / azilului; 

 

• Cunoștiințe solide despre standardele naționale, europene și internaționale aplicabile în 

domeniu; 

 

• Abilități excelente de scriere și cercetare; 

 

• Nivel excelent limba română (scrisă și vorbită). 

 

 

Părțile interesate sunt încurajate să solicite trimițând: 

 

• CV-ul cercetătorului / echipei, inclusiv o listă de publicații. Pentru solicitanții care 

sunt persoane juridice, o listă scurtă de publicații și proiecte relevante întreprinse poate 

înlocui CV-urile. 

• O notă de concept de 2 pagini, incluzând o cronologie propusă - care detaliază 

abordarea pe care Contractantul o va adopta față de acest proiect de cercetare. 

• O propunere financiară pentru elaborarea materialelor (buget, defalcarea costurilor 

planificate, inclusiv costurile de călătorie și interpretariatul, dacă este necesar); 
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 Două mostre de scris/ extrase din materiale scrise sau cercetările desfășurate 

anterior de către echipa/organizația/expertul individual propus/ă;  

 

 

 

Termenul limită pentru trimiterea ofertelor: 

Propunerile pot fi trimise până la data de 17 aprilie 2020. Contractul va fi semnat până 

în data de 1 mai.  

 

 

Selecție și evaluare 

 

Evaluarea propunerilor se va desfășura luând în considerare criterii tehnice și financiare.  

 

 

a) Evaluarea tehnică – 70% 

 

 Evaluarea tehnica Nr. maxim 

de puncte   

Scor 

maximum 

(%) 

Scor 

minimum 

(%) 

 

 

1. Criterii de evaluare 

Calitatea notei de 

concept, inclusiv a 

abordării propuse și a 

cronologiei propuse  

400 28%  

Descrierea experienței 

anterioare, inclusiv 

experiența în cercetare în 

domeniul protecției 

copilului, a 

azilului/migrației 

500 35%  

Calificările 

expertului/echipei 

propuse, inclusiv 

experiența în domeniul 

cercetării  

100 7%  

Total:  1000 70% 40% 
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Propunerile care obțin un scor general de 40% sau mai mic în 

evaluarea tehnică nu vor fi transmise spre evaluare financiară. 

 

b) Evaluare financiară - 30% 

Pentru evaluarea financiară, se va folosi următoarea distribuție procentuală: 30% din 

punctajul total. 

 

 

 

Numărul maxim de puncte va fi alocat ofertei cu cel mai mic preț. Toate celelalte oferte de preț 

vor primi puncte în proporție inversă cu cel mai mic preț, de ex. 30 x [cea mai mică propunere 

de preț] \ [prețul altei propuneri] = nr. de puncte alocate pentru propunerea de preț a altor 

furnizori. 

 

Supervizare 
 

Contractantul va fi sub coordonarea directă a coordonatorului de proiect JRS România și sub 

coordonarea generală a Reprezentanței UNHCR în România. Raportul de cercetare va fi 

elaborat în strânsă colaborare cu JRS România și personalul UNHCR din România.  

 

Vă rugăm să trimiteți propunerile și toate documentele relevante, precum și orice întrebări la 

adresa de e-mail jrsromania@gmail.com până la data de 17 aprilie 2020.  

 

mailto:jrsromania@gmail.com

