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TERMENI DE REFERINŢĂ 

pentru funcția de specialist – psiholog 

 

I. INFORMAŢII GENERALE  

 

A.O. „Inițiativa Pozitivă” în cadrul Acordului de parteneriat f/n din 21/07/2022, pentru realizarea 

proiectului „Echiparea tinerilor pentru un stil sănătos de viață și implicare activă în comunitate”, 

semnat între International Rescue Committee, Inc. și Asociația Obștească „Inițiativa Pozitiva”, 

intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui specialist (persoană fizică) 

în calitate de psiholog.  

 

Obiectivele proiectului  

OS 1. Creșterea capacităților, leadershipului și încrederii în rândul copiilor și tinerilor din localitățile 

gazdă și a celor refugiați prin crearea unor medii prietenoase și sigure, oferind oportunități de a învăța 

și de a împărtăși cunoștințele lor, încurajându-i să devină agenți ai schimbării comportamentale și 

susținători ai sănătății.  

 

OS 2. Consolidarea capacităților organizaționale ale adulților (liderii comunitari, profesori, părinții și 

membrii ai diferitor asociații locale) pentru a crea un mediu de sprijin pentru copii și tineri și pentru a 

obține rezultate mai bune pentru ei. 

 

II. OBIECTIVUL SERVICIILOR       

Obiectivul serviciilor constă în oferirea suportului specializat pentru desfășurarea activităților 

preconizate în cadrul proiectului. 

 

III. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR ŞI A RESPONSABILITĂŢILOR SPECIFICE 

Consultantul va avea următoarele responsabilități: 

- Asistența adolescenților, copiilor și adulților din Moldova și Ucraina, beneficiari ai centrului; 

- Oferirea consilierii individuale, de grup sau familiale pentru adolescenți, copii și adulți; 

- Optimizarea și armonizarea relațiilor dintre copil și familia acestuia și a relațiilor cu comunitatea; 

- Întocmirea documentației de activitate necesară; 

- Întocmirea rapoartelor zilnice și lunare;  

- Alte responsabilități relevante. 

 

IV. CERINȚELE DE CALIFICARE (criterii de evaluare): 

Specialista/specialistul trebuie să dețină următoarele calificări: 

 

1. Calificări generale – 30 puncte:    

- Educație: Studii superioare în domeniul psihologic / psihopedagogic. (maxim 10 puncte); 

- Experiență de muncă în domeniu: minim 5 ani (maxim 20 puncte). 

 

2.  Experiență și calificări specifice – 60 puncte:  
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- Minimum trei ani de experiență în lucrul cu copii, în domeniul consilierii pe probleme de familie, 

terapie comportamentală. (maxim 30 puncte); 

- Experiență de lucru în cadrul unui ONG va constitui un avantaj (maxim 30 puncte). 

 

3. Limbă şi experiență relevantă – 10 puncte: 

- Cunoașterea la nivel avansat a limbii române și limbii ruse (maxim 5 puncte); 

- Abilități de lucru cu calculatorul, a rețelei on-line, a programelor Microsoft Word, Excel etc. (maxim 

5 puncte). 

 

Alte cerințe și/sau condiții obligatorii pentru poziția menționate mai sus:  

- persoană deschisă, dinamică, agreabilă, creativă; 

- răbdare, pasiune pentru lucrul cu copiii; 

- atitudine pozitivă; 

- abilități de comunicare/relaționare cu copiii, adulții; 

- abilități de lucru în echipă. 

 

V. CRITERII DE EVALUARE 

CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ MAXIM POSIBIL 

Calificări generale  30 puncte 

Experiență şi calificări specifice 60 puncte 

Experiență relevantă 10 puncte 

Total: 100 puncte 

 

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în „Termenii de Referință” și vor 

acumula un punctaj mediu mai mare de 90 de puncte vor fi invitați la interviu.   

VI. REMUNERAREA ȘI PROGRAMUL DE LUCRU 

Remunerarea consultantului va presupune o sumă fixă conform bugetului disponibil echivalentă cu 

550 USD pe lună pentru (20 ore săptămânal). Plata se va face in lei, dupa deducerea tuturor taxelor. 

Programul de lucru: L-V 14:00 - 18:00; 

Locația: Chișinău, str. Calea Ieșilor 15 

 

VII. DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR/CONTRACTĂRII: 

Persoana selectată își va asuma îndeplinirea tuturor responsabilităților prevăzute în cadrul prezentul 

document. Activitatea sa, va începe de la data semnării contractului cu o durată de până la 31.06.2023, 

cu posibilitatea prelungirii. Angajatul va agrea toate activitățile cu Coordonatorul proiectului. 

 

VIII. CERINȚE DE RAPORTARE 

Angajatul va pregăti și va prezenta Coordonatorului proiectului raportul de activitate. 
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