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TERMENI DE REFERINȚĂ  
Pentru contractarea serviciilor de consultanță în dezvoltarea și pregătirea unui 
program de formare pentru furnizorii de servicii psihologice și sociale pentru 

victimele violenței domestice 
 
Context: 
 
Asociația Obștească ”Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale” (A.O. IFIS), 
angajează un consultant/ă în dezvoltarea și pregătirea unui program de formare 
pentru furnizorii de servicii psihologice și sociale pentru victimele violenței 
domestice în cadrul proiectului "Good governance for quality services" cu susținerea 
UN Women și cu sprijinul financiar al Suediei. Proiectul „Good governance for quality 
services ” este un proiect de scurtă durată (6 luni) care are drept scop optimizarea procesului 
de gestionare internă a organizației inclusiv la nivel de politici interne, astfel încât acestea să 
fie ajustate cât mai mult  obiectivului pe termen lung al A.O. IFIS de a deveni un furnizor 
sustenabil de servicii de înaltă calitate centrate pe familie și livrare de programe de instruire 
atât pentru profesioniști, cât și pentru părinți. Pentru realizarea activităților proiectului, 
Asociația Obștească ”Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale” va contracta un 
consultant/o consultantă (sau grup de consultanți) în dezvoltarea și pregătirea unui 
program de formare pentru furnizorii de servicii psihologice și sociale pentru victimele 
violenței domestice. 
 
Tipul de contract  Contract de prestare servicii 
Numărul de zile 10 zile de consultanță 
Perioada de contactare Octombrie – noiembrie 2021 
Termenul limită pentru aplicare 22 septembrie 2021 
 
Sarcini/livrabile, volum de muncă, cadrul temporar  
Activitatea din cadrul contractului implică realizarea următoarele livrabile: 
Aria livrabilelor Volum 

de 
muncă 
estimat 

Livrabil Termen 
limită 

Elaborarea unui Curriculum-ului pentru 
instruirea furnizorii de servicii psihologice 
și sociale pentru victimele violenței 
domestice, care  va conține: repere 
conceptuale, scop și obiective, sesiunile 
tematice și repartizarea orelor, 
metodologia de livrare etc. Descrierea 
strategiilor didactice se va face ținând cont 
de metodele de instruire ale adulților, 
inclusiv online; 

4 zile Curriculum-ului pentru 
instruirea furnizorii de 
servicii psihologice și 
sociale pentru victimele 
violenței domestice 

15 
octombrie 
2021 

Elaborarea Suportului de curs în baza 
Curriculumului, în care se vor descrie 
sesiunile tematice ce vor conține. 

6 zile Suport de curs pentru 
instruirea furnizorii de 
servicii psihologice și 
sociale pentru victimele 

15-20 
noiembrie 
2021 
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violenței domestice 
Total zile de consultanță: 10 zile   

 
Calificări și experiență: 

• Studii superioare în domeniul psihologiei; 

• Experiență de cel puțin 5 ani de consiliere, psihoterapie a familiilor în situație de 
abuz/violență.  

• Experiența în domeniul drepturilor/protecției victimelor violenței în familie 
reprezintă un avantaj; 

• O bună cunoaștere a psihologiei femeilor victime a violenței; lucrul cu trauma 
psihică; aplicarea instrumentelor psihodiagnostice specifice evaluării consecințelor 
violenței în familie; aspecte metodologice de elaborare a rapoartelor de evaluare 
psihologică; 

• Experiență în elaborarea curriculum-urilor și materialelor metodologice; 

• Experiență de livrare instruirilor în domeniul violenței în familie. 
 
Competențe și abilități: 

• Abilități de a prezenta cu claritate procese și aspecte teoretice și practice ale 
fenomenului violenței în familie; 

• Abilități excelente de a prezenta cu claritate și ușurință aspecte complexe abordate 
viitoarele instruiri pentru prestatorii serviciilor; 

• Abilități de comunicare constructivă; 

• Creativitate, pro-activitate, flexibilitate 

• O bună cunoaștere a limbii române. 
 
Procedura de aplicare: 
Candidații vor prezenta dosarul de aplicare care conține următoarele documente: 
1. Curriculum Vitae (CV); 
2. Scrisoare de intenție și dovezi ale serviciilor de consultanță similară prestată anterior. 
3. Oferta de preț (preț per zi/consultanță, în MD Lei, cu toate taxele incluse); 
 
Dosarul de aplicare va fi depus la adresa email: office@ifis.md  cu mențiune ,,Consultant 
program de formare”. 
 
Data limită de depunere a dosarelor este 22 septembrie 2021, ora 17:00. 
Doar candidații pre-selectați vor fi invitați la interviu. 

mailto:office@ifis.md

