
  

Termeni de Referință 

pentru selectarea unui cercetător în scopul colectării informației despre programele gestionate 

de CONCORDIA. Proiecte Sociale 

 

1. Context 

Asociația Obștească „CONCORDIA. Proiecte sociale” Moldova este o organizație necomercială, 

neguvernamentală, apolitică, scopul principal al căreia este contribuirea la integrarea armonioasă în societate a 

persoanelor defavorizate, promovarea drepturilor și oferirea asistenței sociale necesară acestor persoane.  

AO ”CONCORDIA. Proiecte sociale” prestează servicii sociale specializate de îngrijire a copiilor aflați în 

situație de risc în vederea (re)integrării sociale și familiale a acestora, precum și în scopul prevenirii separării 

de familie a copiilor în situație de risc. 

CONCORDIA Moldova își desfășoară activitatea prin intermediul următoarelor programe: Serviciul de 

Plasament de tip familial, Serviciul de Plasament de tip rezidențial pentru copii, Serviciul de Plasament 

de tip rezidențial pentru persoane în etate, Serviciul de Prevenție și monitorizare. 
 

2. Obiectivul Concursului  

Selectarea unui cercetător care va fi responsabil/ă de colectarea datelor utilizând următoarele metode: interviu 

și focus grup. 

 

3. Calendarul de colectare a datelor 

Colectarea datelor va avea loc cu implicarea următoarelor părți relevante: beneficiarii centrului (copii, tineri și 

vârstnici), familiile beneficiarilor și membrii comunității. 

Informația trebuie să abordeze toate domeniile posibile de relevanță și cel puțin următoarele teme: 

1. Profilul beneficiarilor (cum ar fi numărul, vârsta, sexul, starea civilă, locul de reședință, accesul la alte 

surse de sprijin social, durata sprijinului etc.); 

2. Serviciile furnizate (tipul de servicii, relevanța pentru beneficiari, rezultatele și impactul, ceea ce s-a 

dovedit a fi cel mai de sprijin și de ce etc.). 

 

Calendarul propus 

 Activitatea Descrierea activității Ținta 

Implementarea metodelor de 
colectare a datelor. Interviu cu 
beneficiari 

Colectarea datelor direct de la 
surse (beneficiari) prin aplicarea 
interviului. 

36 interviuri 

Implementarea metodelor de 
colectare a datelor. Focus 
grupuri cu beneficiari. 

Organizarea focus grupurilor în 
cadrul centrelor/serviciilor. 

12 focus grupuri (6 persoane per grup) 

Implementarea metodelor de 
colectare a datelor. Interviu cu 
familiile beneficiarilor și 
membrii comunității 

Colectarea datelor direct de la 
surse prin aplicarea interviului. 

11 interviuri 



  

Implementarea metodelor de 
colectare a datelor. Focus 
grupuri cu voluntari. 

Organizarea focus grupurilor în 
cadrul centrelor/serviciilor. 

1 focus grup (5 persoane) 

Transcrierea interviurilor și 
focus grupurilor. Compilarea 
informației 

Transcrierea interviurilor și focus 
grupurilor în formularul și 
conform structurii prezentate de 
către conducătorul echipei. 

 

 

* Livrarea transcrierii interviurilor  

Colectarea informației se va desfășura de-a lungul lunilor ianuarie, februarie si martie, urmând un calendar 

stabilit împreuna cu echipa de evaluare. Datele colectate se vor transmite coordonatorului echipei de evaluare 

la termenii agreați in cadrul echipei de evaluare. Termenul limită pentru trimiterea datelor culese din interviuri 

si focus-grupuri este: 20.02.2022  

*Informația colectată va fi elaborată și livrată în limba română. 

 

3. Perioada și modalitatea de contractare 

Cercetătorul va fi contractat/ă în baza unui Contract de Prestări Servicii pentru o perioada 01/12/2021– 

20/02/2022. 

Cercetătorul va elabora și livra produsele finale indicate în termenii de referință conform cerințelor de mai sus 

și contractului încheiat. 

 

4. Calificarea necesară 

a) Studii superioare în domenii precum asistență socială, științe sociale ș.a.; 

b) Experiență solidă în utilizarea metodelor de colectare a datelor: interviu și focus grup; 

c) Abilități solide de comunicare; 

d) Abilitatea de a înțelege și vorbi fluent limba română (obligatoriu) și limba rusă; 

e) Abilitatea de a scrie într-un mod clar, sistematizat și tehnic în limba română; 

f) Disponibilitatea de a călători în Republica Moldova pentru a efectua interviuri în afara municipiului 

Chișinău. 

 

6. Dosarul de aplicare 

Dosarul de aplicare trebuie să includă CV-ul actualizat care trebuie să includă referințe clare la studiile, 

expertiza, experiența și abilitățile candidatului, relevante pentru concursul dat. 

 

7.  Oferta Financiară 

Oferta financiară va indica prețul total brut în MDL/EUR,  fără TVA pentru serviciile specificate mai sus. 

*Oferta financiară să fie expediate cu semnătură; 

*Oferta financiară trebuie să includă reenumerarea solicitată per interviu și focus grup. 



  

 

8. Depunerea dosarelor de aplicare 

Dosarul de aplicare urmează a fi completat în limba română și expediat prin e-mail la adresa 

eugeniu.rotari@concordia.md și pe suport hârtie la adresa: str. Anatol Corobceanu, 13/1, Chișinău, 

MD-2004 – cu mențiunea ”Evaluation and development of programmes addressing elderly people” 

CV-ul poate fi depus și în limba engleză sau rusă, în cazul în care nu este disponibil în limba română. 

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 24/11/2021 

 

Persoana de contact: Eugeniu Rotari, Manager de Proiecte 

email: eugeniu.rotari@concordia.md 

tel: +373 62101446 

9. Evaluarea dosarelor de aplicare  

Vor fi evaluate doar dosarele complete.  

Vor fi analizate dosarele de aplicare sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate mai sus. Evaluarea 

se va efectua în baza unei selecții de furnizori. 

 

* Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.  
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