Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) extinde termenul
de selectare a unui consultant local în domeniul colaborării intersectoriale în
cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului
CNPAC este o organizaţie neguvernamentală din Republica Moldova, activă din anul 1997.
Misiunea CNPAC este de a proteja copiii în situaţii de risc şi copiii victime ale tuturor
formelor de abuz prin pledoarie, activităţi de prevenire şi servicii specializate adresate
copiilor şi familiilor acestora.
POZIȚIE: part–time
Scopul postului: Dezvoltarea capacităților autoritatilor publice locale din raioanele Orhei,
Leova si Criuleni în implementarea eficientă a mecanismului intersectorial de cooperare pentru
identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime
ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului (MIC), precum și a procedurilor sectoriale de
lucru cu copiii victime sau potențiale victime.
Sarcinile de bază:
 Stabilirea relațiilor de colaborare și parteneriat cu reprezentanții de la nivel raional
în atribuțiile cărora este implementarea MIC (sectorul protecție socială, ordine
publică, educație, sănătate);
 Consultarea specialiștilor relevanţi, în baza indicatorilor prestabiliţi şi a planului de
consultanță, reieșind din problemele și necesitățile identificate la nivelul I și II în
asistarea multidisciplinară a cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al
copilului, inclusiv prin efectuarea vizitelor planificate de consultanţă în teritoriu (cel
puțin două vizite lunare în fiecare raion);
 Participarea, la solicitarea specialiștilor de la nivel local, în cadrul ședințelor
echipelor multidisciplinare privind examinarea cazurilor de violenţă, neglijare,
exploatare şi trafic;
 Consultanță ad-hoc, la solicitarea specialiștilor de la nivel local cu referire la
procesul de identificare, evaluare, referire, asistenţă şi monitorizare a cazurilor
concrete de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului;
 Monitorizarea continuă a progreselor înregistrate la nivel local în implementarea
MIC.
Cerințe față de candidat:
1) Studii superioare în domeniul asistenţei sociale;
2) Experiență profesională în domeniul protecției copilului (minim 3 ani);
3) Experiență de lucru în domeniul asistenței sociale/ supervizarea asistenților sociali
(minim 3 ani). Experiența anterioară de consultanță în domeniul protecției copilului
constituie un avantaj;
4) Cunoașterea avansată a MIC (Legea nr. 140 privind protecția specială a copiilor aflați în
situație de risc și a copiilor separați de părinți; Hotărârea de Guvern nr. 270 din 8 aprilie
2014) și a procedurilor sectoriale de intervenție în cazul copilului victimă;
5) Abilități de organizare şi planificare independentă, de auto-evaluare, de monitorizare și
scriere a rapoartelor;

6) Competențe sociale relevante postului: comunicare asertivă; lucru în echipă; soluţionare
de conflicte; abilităţi de comunicare interpersonală; capacitate de a stabili relaţii, toleranţă,
calm, perseverenţă;
7) Disponibilitate de deplasare săptămânală în teren pentru efectuarea vizitelor de lucru;
8) Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.
Condiții:


Consultantul va lucra în strânsă legătură cu echipa CNPAC și își va desfășura
activitățile conform planului convenit. Consultantul va raporta lunar despre
activitățile realizate, iar plata va fi efectuată în baza Actului de predare-primire a
serviciilor prestate. Activitatea consultantului este estimată la 10 zile lucrătoare în
lună. Durata contractului este de 12 luni cu posibilitatea prelungirii.



Pachet social integral, inclusiv asigurarea medicală şi socială;



Face deplasari saptamanale n raioanele Orhei, Leova ș i Criuleni;



Condiții suplimentare: (face parte din categoria de beneficii) acces la mașina de
serviciu, compensarea cheltuielilor de telefonie mobilă.

Dosarul candidatului va include:
 CV al aplicantului;
 Scrisoare de intenţie care să includă concis motivele pentru care aplicantul
consideră că este candidatul optim pentru acest post;
 Indicarea în scrisoare a două persoane de referinţă şi datele de contact ale acestora.
Procedura de aplicare:
Termenul limita de prezentare a dosarului este 29 mai 2017, ora 17.00.
Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email office@cnpac.org.md cu
mențiunea “concurs consultant local” sau vor fi depuse la adresa Calea Ieşilor, 61/2.
Pentru interviu vor fi invitaţi doar candidaţii selectaţi în baza dosarelor.

