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Termen extins  

pentru selectarea unui expert/ e, grup de experți sau companii care va presta servicii de instruire pentru 
practicieni din domeniul social 

 

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.  

În perioada 01.07.2021 - 31.12.2022, CONCORDIA implementează proiectul Protection - Empowerment – 
Prevention (PEP) finanțat de către Ministerul Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Serviciilor de Îngrijire și 
Protecției a Consumatorului din Austria (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz). Scopul principal al proiectului este combaterea și prevenirea bolilor legate de sărăcie prin 
intermediul unui pachet cuprinzător de măsuri, pentru cele mai vulnerabile grupuri din Moldova, realizând 
acțiuni directe, intervenții de consolidare a familiei și a comunității, consolidarea capacităților personalului, 
voluntarilor și autorităților locale, precum și măsuri de sensibilizare axate pe prevenirea abuzului și a violenței 
domestice la nivel local, regional și național. 

O parte din activitățile din cadrul proiectului PEP sunt bazate pe capacitarea practicienilor din domeniul social 
de la nivel local, mai exact acolo unde A.O. ”Concordia. Proiecte Sociale” a dezvoltat centre multifuncționale. 

Obiectivul Concursului  

Selectarea unui expert/unei experte, grup de experți sau companii care va fi responsabil/ă de elaborarea și 
predarea unui program de instruire pentru 30 de practicieni în domeniul social. 

2. Responsabilități 

Nr. Activități Perioada Nr. maxim de ore 

1. Elaborarea și predarea unui program de instruire 
menit să contribuie la dezvoltarea capacității de 

identificare a stărilor mentale individuale și a 
posibilităților de ajutor direct (depresie, 
anxietate, bunăstare emoțională, sprijin 

psihologic etc.). 

Decembrie 2021 7 ore – elaborarea 
programului de 

formare 

3 zile - livrarea 
training-ului 

 

 

2. Elaborarea și predarea unui program de instruire  
pentru dezvoltarea capacității de identificare și 

acordare a asistenței directe în cazurile de abuz și 
violență domestică 

Martie 2022 7 ore – elaborarea 
programului de 

formare 

3 zile - livrarea 
training-ului 
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3. Elaborarea și predarea unui program de instruire 
dezvoltarea capacităților de tratare și raportare 
corectă a cazurilor de abuz și violență în familie 

Iunie 2022 7 ore – elaborarea 
programului de 

formare 

3 zile - livrarea 
training-ului 

 

 

4. Prezentarea raportului final de activitate La sfârșitul fiecărei 
activități 

12 ore 

 

*Planul de predare și raportul final vor fi elaborate și livrate în limba română. 

3. Perioada și modalitatea de contractare 

Prestatorul  selectat va fi contractat în baza unui Contract de Prestări Servicii pentru  perioada Decembrie 2021 
– Iulie 2022. 

Prestatorul va elabora și livra produsele finale indicate în termenii de referință conform graficului de mai sus și 
contractului încheiat. 

 
5. Calificarea expertului/expertei consultant 

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

b) Abilitați de predare și moderare a cursurilor de instruire/ a atelierelor de lucru 

c) Cunoștințe și experiență demonstrată în domeniul de predare online si față-n-față; 

d) Experiență în elaborarea și livrarea programelor de instruire pe subiecte legate de abuz și violență domestică; 

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

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

6. Dosarul de aplicare 

Dosarul de aplicare trebuie să includă următoarele documente: 

a) CV-ul actualizat care va include referințe clare la studiile, expertiza, experiența și abilitățile candidatului, 
relevante pentru concursul dat; 

b) În cazul persoanelor juridice – profilul/CV-ul organizației/companiei; 
c) Recomandări din partea altor beneficiari de instruiri (dacă este posibil); 
d) Oferta Tehnică, care va include o descriere succintă de o pagină a conceptului general propus. 

În cazul persoanelor juridice, se va indica cine este persoana/persoanele responsabilă/e de executarea serviciilor 
și se va anexa CV-ul/urile corespunzătoare. 

e)  Oferta Financiară 

Oferta financiară va indica prețul total brut în MDL/EUR (pentru persoane fizice),  și prețul fără TVA (pentru 
persoane juridice) pentru serviciile specificate mai sus. 

*Oferta tehnică și Oferta financiară trebuie să fie expediate cu semnătură și/sau ștampila umedă. 
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7. 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. Concordia, 13/1, Chișinău, MD-2004 - cu 
mențiunea „BMSGPK: Protection - Empowerment - Prevention”. 

CV-ul, anexele și referințele pot fi depuse și în limba engleză sau rusă, în cazul în care nu sunt disponibile în 
limba română. 

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 22 Noiembrie 2021.  

 

Persoana de contact: Eugeniu Rotari, MSW & MPH, Projects Manager 

email: eugeniu.rotari@concordia.md,  

tel: +373 62101446 

8. 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 de către o Comisie de evaluare din cadrul AO ”Concordia. Proiecte Sociale”. 

 

* Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.  
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