
 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

selectarea doi/două consultanți/consultante pentru realizarea analizei de nevoi  a autorităților 

publice locale și altor centre pentru a identifica capacitatea acestora de a oferi suport juridic, 

social, psihologic persoanelor în grija cărora au rămas copii părinții cărora sunt plecați peste 

hotare 

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii 

„Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a 

copiilor de migranți”. Anii de implementare ianuarie 2020 decembrie 2022.  

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar pentru a oferi suport psihologic, educațional și de 

a asigura incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de 

migranți); de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență 

socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici 

favorabil pentru copiii de migranți. 

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a V-VI-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 10 

școli, selectate din 5 raioane.  

Efectele migraţiei sunt trăite nu doar de cei care pleacă, ci şi de membrii familiei care rămân acasă, 

în special copii şi bunici/persoanele în grija cărora rămân acești copii. 

În anumite regiuni rolul şi responsabilităţile tutorelui sau persoanei în grija căruia a rămas copilul, 

părinții cărora sunt peste hotare sunt înţelese diferit. S-a observat că odată cu maturizarea copiilor 

lipsiți de îngrijire părintească o perioadă îndelungată creşte vulnerabilitatea lor în faţa problemelor 

juvenile, precum delincvenţa, abandonul şcolar, abuzul de substanțe etc. Persoanele în grija cărora 

au rămas copii de migranți, tutorii resimt tot mai mult necesitatea suportului psihologic, social și 

juridic. Trebuie menţionat că atât profesioniştii, cât şi tutorii au declarat că multiplele aspecte legate 

de copiii care au crescut fără îngrijire părintească constituie o problemă majoră valabilă în prezent şi 

pentru viitor.  

Fundația pentru dezvoltare anunță concurs de selectare a doi/două consultanți/consultante care vor 

realiza analiza de nevoi a autorităților publice locale și altor centre comunitare pentru a identifica 

capacitatea acestora de a oferi suport juridic, social și psihologic persoanelor în grija cărora au 

rămas copiii părinții cărora sunt plecați peste hotare.  

Analiza se va efectua în 10 localități din 5 raioane. 

 

 

 



Atribuțiile și responsabilitățile consultanților/consultantelor:  

 Elaborarea chestionarului pentru analiza de nevoi a autorităților publice locale și altor centre 

comunitare pentru a identifica capacitatea acestora de a oferi suport juridic, social, 

psihologic persoanelor în grija cărora au rămas copii părinții cărora sunt plecați peste hotare 

 Elaborarea setului de recomandări pentru materiale informaționale asupra 

responsabilităților persoanelor în grija cărora au rămas copii părinții cărora sunt plecați peste 

hotare.  

Cerințe față de candidați/candidate: 

 Studii superioare juridice, sociale sau alte domenii relevante 

 Experiență anterioară în cercetare, analiza, cartografiere și elaborare de rapoarte 

 Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii 

incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare  

 Cunoaşterea limbilor română şi rusă obligatoriu 

 Abilități de utilizare a calculatorului  

Pentru participare la concurs, consultanții/consultantele vor expedia prin email următoarele 
documente: 

 Scrisoare de motivare, care va include descrierea viziunii de implementare a sarcinii; 

 CV-urile actualizate incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor similare; 

 Oferta financiară cu toate taxele incluse cu estimarea numărului de zile pentru realizarea 

sarcinii.  

Notă: Din cauza situației excepționale instituite în țară, sarcinile vor fi realizate la distanță. 

 

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@proeducatie.md, cu indicarea în linia de 

subiect ”A8_Analiza necesităților APL”. 

 

Termen limită de aplicare: 15 aprilie 2020 (inclusiv). 

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de  

contact - Victoria Barbulat. 
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