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Terms of Reference (English) 

Psychotraumatologist Expert Selection – content and deliver of Webinar on "Trauma 

and Self-Care" 

for Project Protection and Livelihood for Ukrainian refuge Seekers (PLUS) 

Overview 

The Austrian NGO Jugend Eine Welt – Don Bosco 

Entwicklungszusammenarbeit (JEW) and its partners Fundatia Don Bosco 

(Don Bosco Moldova), A.O. CONCORDIA. Proiecte Sociale (CONCORDIA 

Moldova) and Organizația Umanitară CONCORDIA (CONCORDIA 

Romania), implement the Humanitarian Measures Protection and Livelihood for 

Ukrainian refuge Seekers (PLUS) with a duration from 01.05.2022 to 

31.07.2023. The measures are funded by the Austrian Development Agency 

(ADA) and contribute to an effective and safe emergency response for refugees 

from Ukraine. 

The purpose of these Terms of Reference (TOR) is to select an expert that can 

conduct a webinar in the subject Trauma and self-care, in the context related to work 

and support provided by different professionals for the Ukrainian refugees. The 

professionals involved in supporting the refugees remained active day and night 

from the beginning of the war and throughout the exodus period of the population, 

learning in real time how to be helpful and cope with a different type of pain and 

trauma.  For this reason, professionals themselves need support and guidance so that 

they can be present where they are needed.  

Thus, through the project, a webinar dedicated to professionals who work with 

refugees but also with people with other types of extreme vulnerabilities will be 

organized, in order to understand the trauma and the effects it produces immediately 

Termeni de referinta (Romanian) 

Selecție Expert psihotraumatolog – continut si livrare Webinar cu tema 

"Trauma și grija de sine" 

pentru proiectul “Protecție și mijloace de subzistență pentru solicitanții de 

refugiu din Ucraina (PLUS)”  

Prezentare generală 

ONG-ul austriac Jugend Eine Welt – Don Bosco Entwicklungszusammenarbeit 

și partenerii săi Fundația Don Bosco (Don Bosco Moldova), A.O. CONCORDIA 

Proiecte Sociale (CONCORDIA Moldova) și Organizația Umanitară Concordia 

(CONCORDIA România) implementează proiectul de măsuri umanitare de 

protecție și subzistență pentru refugiații din Ucraina (PLUS), cu o durată cuprinsă 

între 01.05.2022 și 31.07.2023. Proiectul este finanțat de Agenția de Dezvoltare 

Austriacă (ADA) și contribuie la răspunsul de urgență pentru refugiații din Ucraina. 

Scopul acestor Termeni de referință (TOR) este de a selecta un expert 

psihotraumatolog care poate efectua un webinar cu tema Trauma și grija de sine, 

în contextul legat de muncă și de sprijinul oferit de diferiți profesioniști pentru 

refugiații ucraineni. Profesioniștii implicați în sprijinirea refugiaților au rămas activi 

zi și noapte de la începutul războiului și pe tot parcursul perioadei de exod a 

populației, învățând în timp real cum să fie de ajutor și să facă față unui alt tip de 

durere și traumă.  Din acest motiv, profesioniștii înșiși au nevoie de sprijin și 

îndrumare, astfel încât să poată fi prezenți acolo unde este nevoie.  

Astfel, prin proiect, va fi organizat un webinar dedicat profesioniștilor care 

lucrează cu refugiații, dar și cu persoane cu alte tipuri de vulnerabilități 

extreme, pentru a înțelege trauma și efectele pe care le pe termen scurt și 
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and in the long term in the evolution of the person who has lived the traumatic 

experience, putting the magnifying glass on the development of a culture of self-

care.  

As a result of participating in this thematic webinar, extremely necessary in the 

current context, social professionals will have a better understanding of the 

phenomenon of trauma, will know and share methods, techniques and practices of 

intervention in multidisciplinary teams, and will become aware and deepen the 

importance of self-care in order to be able to then take care of others. 

The project partners 

Fundatia Don Bosco aims to carry out social activities especially for young people 

and children who are in need. In Chişinău the Foundation manages a foster home, a 

Professional Training Centre, and a Youth Centre (Oratory). The focus of the Youth 

Center is educational support, for which teachers are employed during the whole 

year to help with homework and offer extra tuition. A psychologist accompanies the 

young people and helps them with their social integration.  

The Salesians of Don Bosco (SDB) have been working in a poor neighbourhood of 

Chişinău, the capital city of the Republic of Moldova, since 2007, and have an 

extensive network of partner NGOs and a good working relationship with the city 

council of Chişinău. Since the outbreak of the war in Ukraine, SDB in Chişinău are 

welcoming Ukrainian Refugees and have turned their facilities to emergency 

accommodations. At the moment, the Youth Center is hosting 125 refugees 

providing them with necessary emergency support. In mid-term, it is planned to 

provide temporary accommodation to 25 refugees and make the gym and class 

rooms available for educational activities. Salesians intend to provide meaningful 

afterschool entertainment and extracurricular activities refugee children. 

CONCORDIA Romania has over 30 years of experience implementing 

programmes and projects and has supported over 7.000 at risk children, youth and 

families on their path to an independent and self-determined life. CONCORDIA 

lung în evoluția persoanei care a trăit experiența traumatizantă, punând 

accentul pe dezvoltarea unei culturi a grijii de sine.  

Ca urmare a participării la acest webinar tematic, extrem de necesar în 

contextul actual, profesioniștii sociali vor avea o mai bună înțelegere a 

fenomenului traumei, vor cunoaște și vor împărtăși metode, tehnici și 

practici de intervenție în echipe multidisciplinare, vor deveni conștienți și 

vor aprofunda importanța grijii de sine pentru a putea avea apoi grijă de 

ceilalți. 

Partenerii proiectului 

Fundatia Don Bosco isi propune sa desfasoare activitati sociale in special 

pentru tinerii si copiii aflati in dificultate. La Chișinău, Fundația 

administrează un cămin de plasament, un Centru de Formare Profesională 

și un Centru de Tineret (Oratoriu). Centrul de Tineret se concentrează pe 

suportul educațional, pentru care profesorii sunt angajați pe parcursul 

întregului an pentru a ajuta la temele pentru acasă și pentru a oferi 

școlarizare suplimentară. Un psiholog îi însoțește pe tineri și îi ajută în 

integrarea lor socială.  

Salesienii din Don Bosco (SDB) lucrează într-un cartier sărac din Chișinău, 

capitala Republicii Moldova, din 2007, și au o rețea extinsă de ONG-uri 

partenere și o bună relație de lucru cu consiliul local al Chișinăului. De la 

izbucnirea războiului din Ucraina, SDB de la Chișinău primește refugiații 

ucraineni și și-au transformat facilitățile în cazări de urgență. În prezent, 

Centrul de Tineret găzduiește 125 de refugiați, oferindu-le sprijinul de 

urgență necesar. La jumătatea perioadei, se intenționează oferirea de cazare 

temporară pentru 25 de refugiați și punerea la dispoziție a sălilor de sport și 

a sălilor de clasă pentru activități educaționale. Salesians intenționează să 

ofere divertisment afterschool semnificativ și activități extracurriculare 

copiilor refugiați. 
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Romania is certified social service provider by the Ministry of Labour, Family and 

Social Protection and all the social services licensed according to existing national 

law and CONCORDIA quality standards. CONCORDIA Romania participates in a 

Working Group initiated by the Department for Emergency Situations under the 

coordination of the Secretary of State which advises the government and is used as 

exchange platform between authorities and NGOs. CONCORDIA Romania 

currently operates a capacity of 46 transit accommodation spaces in 1 facility in 

Bucharest and 20 accommodation spaced in 2 different facilities in Ploiesti. Day 

Care programme is offered on-site and in Bucharest joint activities with Day Care 

beneficiaries are offered. 

CONCORDIA Moldova was set up in 2004 with the mission to make a substantial 

contribution to the social integration of disadvantaged groups, especially children, 

young people, women, families and elderly, and in doing so, supporting 

communities at large. In 2020, CONCORDIA Moldova offered 56 social services 

in 46 localities of the Republic of Moldova, providing services for more than 4.700 

unique beneficiaries, from whom 1.877 were children. Since 25.02.2022, 

CONCORDIA Moldova is part of the Ministry Task Force in Crises Intervention 

coordinating emergency relief efforts, goods and services among institutional, 

international and local stakeholders. From Day 1, CONCORDIA Moldova staff 

provided emergency aid directly to forcibly displaced people from Ukraine. 

International aid convoys are partly taken over by CONCORDIA Moldova and 

distributed to partnering NGOs. The head of the Multifunctional Centre Tudora 

currently coordinates all emergency relief actions together with mayors and Local 

Public Authorities in Rajon Stefan Voda and acts as Operations Manager of the 

Emergency Team. CONCORDIA Moldova currently operates a capacity of 32 

emergency accommodation spaces in 4 different facilities, and 130 temporary 

accommodations spaces in 6 different facilities. Day Care activities are currently 

offered on-site with focus on refugees that are placed in temporary accommodations. 

Jugend Eine Welt is an Austrian non-governmental organisation that has been 

working to improve the future prospects of children and young people on the 

CONCORDIA România are o experiență de peste 30 de ani în 

implementarea de programe și proiecte și a sprijinit peste 7.000 de copii, 

tineri și familii aflate în situații de risc în drumul lor către o viață 

independentă și autodeterminată. CONCORDIA Romania este furnizor de 

servicii sociale certificat de ministerul muncii, familiei si protectiei sociale 

si de toate serviciile sociale licentiate conform nationalei existente legea și 

standardele de calitate CONCORDIA. CONCORDIA Romania participa la 

un Grup de Lucru initiat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta sub 

coordonarea Secretarului de Stat care consiliaza guvernul si este folosit ca 

platforma de schimb intre autoritati si ONG-uri. CONCORDIA Romania 

opereaza in prezent o capacitate de 46 de spatii de cazare de tranzit  in 1 

facility in Bucuresti si 20 de locuri de cazare dispuse in 2 facilitati diferite 

din Ploiesti. Programul de zi este oferit la fața locului, iar în București sunt 

oferite activități comune cu beneficiarii de zi. 

CONCORDIA Moldova a fost înființată în anul 2004 cu misiunea de a 

aduce o contribuție substanțială la integrarea socială a grupurilor 

dezavantajate, în special a copiilor, tinerilor, femeilor, familiilor și 

persoanelor în vârstă, și, în acest sens, de a sprijini comunitățile în general. 

În 2020, CONCORDIA Moldova a oferit 56 de servicii sociale în 46 de 

localități din Republica Moldova, oferind servicii pentru peste 4.700 de 

beneficiari unici, dintre care 1.877 au fost copii.  

Începând cu data de 25.02.2022, CONCORDIA Moldova face parte din 

Grupul operativ al Ministerului pentru Intervenția în Situații de Criză, 

coordonând eforturile, bunurile și serviciile de urgență în rândul părților 

interesate instituționale, internaționale și locale. Începând cu Ziua 1, 

personalul CONCORDIA Moldova  a acordat ajutor de urgență direct 

persoanelor strămutate forțat din Ucraina. Convoaiele de ajutor 

internațional sunt preluate parțial de CONCORDIA Moldova și distribuite 

ONG-urilor partenere. Șeful Centrului Multifuncțional Tudora coordonează 
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margins of society around the world since 1997. Following the principle “education 

overcomes poverty”, JEW supports projects, especially in the field of education with 

a particular focus on the most vulnerable, in Asia, Africa, Latin America, the Middle 

East and Eastern Europe. Jugend Eine Welt’s project partners have in common that 

they also focus on vulnerable youth and holistic education. Many of them belong to 

the congregations of the Salesians of Don Bosco and the Don Bosco Sisters, others 

are smaller religious orders and local NGOs. 

Austrian Development Agency (funding agency) 

Combating poverty, ensuring peace and preserving the environment: These are the 

three major concerns of the Austrian Development Agency (ADA), the operational 

unit of the Austrian Development Cooperation (ADC). Together with the Federal 

Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs (MFA), partner countries, 

public institutions, civil society organisations and businesses, ADA seeks to ensure 

that sustainable development works to the benefit of all people in Africa, Asia, 

Southeast Europe and the South Caucasus. ADA staff on the ground in 13 

coordination offices make sure that ADA operations are in line with national 

development goals and the needs of the local population and that funds are put to 

the best possible use. 

Protection and Livelihood for Ukrainian refuge Seekers (PLUS) 

Country Local Project 

Partner  

Region 

Republic of 

Moldova 

A.O. CONCORDIA 

Proiecte Sociale 

Chişinău, Rajon Nisporeni, Rajon Orhei,  

Rajon Ștefan Vodă 

Republic of 

Moldova 
Fundatia Don Bosco Chişinău 

Romania 
Organizația Umanitară 

CONCORDIA 
Bucharest, Ploiesti 

PLUS aims to contribute to an effective and safe emergency response for refugees 

(with particular emphasis on girls, boys and women) from Ukraine in the Republic 

în prezent toate acțiunile de ajutor de urgență împreună cu primarii și 

autoritățile publice locale din Rajon Ștefan Vodă și acționează în calitate de 

Manager operațiuni al Echipei de Urgență. CONCORDIA Moldova 

operează în prezent o capacitate de 32 de spații de cazare de urgență  în 4 

facilități diferite și 130 de spații de cazare temporară în 6 facilități diferite. 

Activitățile de zi sunt oferite în prezent la fața locului, cu accent pe 

refugiații care sunt plasați în spații de cazare temporară. 

Jugend Eine Welt este o organizație non-guvernamentală austriacă care 

lucrează pentru a îmbunătăți perspectivele de viitor ale copiilor și tinerilor 

la marginea societății din întreaga lume din 1997. Urmând principiul 

"educația depășește sărăcia", EVREU sprijină proiecte, în special în 

domeniul educației, cu un accent deosebit pe cei mai vulnerabili, în Asia, 

Africa, America Latină, Orientul Mijlociu și Europa de Est. Partenerii de 

proiect ai Jugend Eine Welt au în comun faptul că se concentrează și pe 

tinerii vulnerabili și pe educația holistică. Multe dintre ele aparțin 

congregațiilor salesienilor din Don Bosco și surorilor Don Bosco, altele 

sunt ordine religioase mai mici și ONG-uri locale. 

Agenția de Dezvoltare Austriacă (agenție de finanțare) 

Combaterea sărăciei, asigurarea păcii și conservarea mediului: Acestea sunt 

cele trei preocupări majore ale Agenției Austriece pentru Dezvoltare 

(ADA), unitatea operațională a Cooperării austriece pentru dezvoltare 

(ADC). Împreună cu Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri 

Externe (AMF), țările partenere, instituțiile publice, organizațiile societății 

civile și întreprinderile, ADA urmărește să se asigure că dezvoltarea 

durabilă funcționează în beneficiul tuturor persoanelor din Africa, Asia, 

Europa de Sud-Est și Caucazul de Sud. Personalul ADA de pe teren din 13 

birouri de coordonare se asigură că operațiunile ADA sunt în conformitate 

cu obiectivele naționale de dezvoltare și cu nevoile populației locale și că 

fondurile sunt utilizate în cel mai bun mod posibil. 
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of Moldova and Romania, particularly in Chişinău, Rajon Nisporeni, Rajon Orhei, 

Rajon Ștefan Vodă, Bucharest and Ploiesti. The program combines immediate 

emergency relief with temporary accommodations and social basic services for 

refugees staying in the countries for the coming months. Planned measures aim at 

alleviating the immediate emergency needs of displaced girls, boys and women 

from Ukraine and hosting family members, contributing to SDG targets 1.5, 2.1, 4.5 

and Gender Action Plan III target 1.5. 

More information on the activities carried out through this humanitarian aid project 

can be found in the Log Frame, which can be provided to interested consultants 

upon request. 

Purpose, scope and deliverables of the assignment 

 

To develop an intervention model addressed to professionals working with persons 

facing severe vulnerability, including refugees, several steps are necessary in order 

to collect sufficient data and to analyze the needs of the professionals. Therefore, 

community meetings are being organized with professionals to exchange good 

practices, tools and functional approaches working with vulnerable people, 

including refugees. Support groups to create a culture of self-care are being 

consolidated and online meetings on better understanding the needs of those 

professionals are being organized. Based on these needs analysis, a webinar together 

with follow-up will be organized to support professionals in understanding the 

traumatic process, the psychological trauma, stress and trauma differentiation and 

what are the protection factors in social work versus vulnerability and risks factors.  

After the closure of the webinar, participants will have a period of up to two weeks 

dedicated to follow-up which will mainly consist of receiving small challenges 

and/or reflection topics from the expert contracted. On request, they may receive 

extra support on deepening or clarifying knowledge acquired during the webinar.  

At the end of the webinar and the follow-up period, the psychotraumatologist 

selected will prepare a report that will reflect his/her contribution, conclusions 

Protecție și mijloace de subzistență pentru refugiatii ucraineni (PLUS) 

Țară Partener de proiect 

local  

Regiune 

Republica 

Moldova 

A.O. CONCORDIA 

Proiecte Sociale 

Chișinău, Rajon Nisporeni,  

Rajon Orhei, Rajon Ștefan Vodă 

Republica 

Moldova 
Fundația Don Bosco Chișinău 

România 
Organizația Umanitară 

CONCORDIA 
Bucuresti, Ploiesti 

PLUS își propune să contribuie la un răspuns de urgență eficient și sigur 

pentru refugiații (cu un accent deosebit pe fete, băieți și femei) din Ucraina 

în Republica Moldova și România, în special la Chișinău, Rajon Nisporeni, 

Rajon Orhei, Rajon Ștefan Vodă, București și Ploiești. Programul combină 

ajutorul de urgență imediat cu cazarea temporară și serviciile sociale de 

bază pentru refugiații care rămân pe teritoriul celor două țări pentru lunile 

următoare. Măsurile planificate vizează atenuarea nevoilor imediate de 

urgență ale fetelor, băieților și femeilor strămutate din Ucraina și găzduirea 

membrilor de familie, contribuind la obiectivele ODD 1.5, 2.1, 4.5 și la 

obiectivul 1.5 din Planul de acțiune pentru egalitatea de gen III. 

Mai multe informații despre activitățile desfășurate prin intermediul acestui 

proiect de ajutor umanitar pot fi găsite în Log Frame, care poate fi furnizat 

consultanților interesați, la cerere. 

Scopul, domeniul de aplicare și livrabilele rezultatele  

Pentru a dezvolta un model de intervenție adresat profesioniștilor care 

lucrează cu persoane care se confruntă cu o vulnerabilitate severă, inclusiv 

refugiați, sunt necesare mai multe măsuri pentru a colecta date suficiente și 

pentru a analiza nevoile profesioniștilor. Prin urmare, se organizează 
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collected from the participants and practical recommendations which will be 

adopted in the final intervention model that will be created through the project.  

Tasks 

The psychotraumatologist will be expected to: 

1. To prepare the content of the webinar (documentation, needs analysis, 

developing learning materials) dedicating min 12h to this phase. The needs 

analysis is based on data collection from input received from the project 

team and from feedback collected from previous 3 webinars organized by 

the team on the topic “Trauma and self-care”. The objective of the first three 

webinars was to understand the major challenges of the professionals 

working in the social field (psychologists, counsellors, social workers etc), 

to collect all their needs related to the work with vulnerable groups and 

related to the self-care. As a consequence of this needs’ analysis, the 

contracted expert will create and propose an webinar on how to approach 

mental trauma and what specialized interventions might be accessed when 

working with vulnerable groups.  

2. To deliver the webinar with a duration of 2h in front of the registered 

participants, using the Zoom platform 

3. To promote the culture of self-care and to explain the mechanisms to activate 

it and to cultivate it. The contracted expert will dedicate special attention to 

self-care mechanisms and behaviors aiming to support these professionals 

in their further work with people that are experiencing or have experienced 

trauma. Questions to reflect to are: how to take care of myself in order to be 

able to support the other? What are my needs despite the needs of the 

vulnerable person? Is it important to meet my needs and develop a self-care 

attitude in order to better support the other? 

întâlniri de comunitate cu acestia pentru a face schimb de bune practici, 

instrumente și abordări funcționale utilizate de cei care lucrează cu 

persoanele vulnerabile, inclusiv cu refugiații. Prin proiect sunt create 

grupuri de sprijin cu scopul cultivarii unei culturi a grijii de sine și se 

organizează întâlniri online pentru o mai bună înțelegere a nevoilor acestor 

profesioniști. 

Pe baza acestei analize de nevoi, va fi organizat un webinar urmat de o 

perioada de follow-up pentru a sprijini profesioniștii în înțelegerea 

procesului traumatic, a traumei psihologice, a diferențierii conceptului de 

stres de cel de traumă și in înțelegerea factorilor de protecție în asistența 

socială versus factorii de vulnerabilitate și risc. După încheierea 

webinarului, participanții vor avea o perioadă de până la două săptămâni 

dedicată monitorizării, care va consta în principal în primirea de mici 

provocări și/sau subiecte de reflecție din partea expertului contractat. La 

cerere, aceștia pot primi sprijin suplimentar pentru aprofundarea sau 

clarificarea cunoștințelor dobândite în timpul webinarului. 

La finalul webinarului și al perioadei de monitorizare, psihotraumatologul 

selectat va întocmi un raport care va reflecta contribuția sa, concluziile 

colectate de la participanți și recomandările practice care vor fi adoptate în 

modelul final de intervenție ce va fi creat prin proiect. 

Sarcini 

 

Psihotraumatologul selectat va: 

1.Pregăti conținutul webinarului (documentație, analiza nevoilor, 

dezvoltarea materialelor de învățare) dedicând min 12h acestei faze. 

Analiza nevoilor se bazează pe colectarea datelor din contribuțiile primite 

de la echipa de proiect și din feedback-ul colectat de la cele 3 webinarii 

anterioare organizate de echipă pe tema "Trauma și auto-îngrijire". 

Obiectivul primelor trei webinarii a fost de a înțelege provocările majore 

ale profesioniștilor care lucrează în domeniul social (psihologi, consilieri, 
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4. To answer to all the questions that are coming from the participants and to 

facilitate the discussions generated among them during the webinar.  

5. To organize follow-up sessions with the participants after the closure of the 

webinar. The psychotraumatologist contracted will dedicate other 6h to 

follow-up sessions with the participants, on request. Part of the follow-up 

sessions will be to propose to the participants reflection topics or small 

challenges related to what have been presented and discussed during the 

webinar and to exchange information/answer to participants‘ needs to clarify 

certain points/questions.  

6. To make a report with the activity performed, its purpose, the learning 

objectives pursued and conclusions reached. Based on this report and other 

community meetings organized by the project team, the final intervention 

model will be created.  

Required Experiences, Competencies and Skills 

Required experience, academic training, competencies and skills:  

1. Undergraduate studies in psychology, postgraduate studies in clinical psychology 

and psychotherapy 

2.Minimum 7 years of experience in psychotherapy and minimum 5 years in 

psychotraumatology 

3.Minimum 5 years of experience in organizing trainings and training programs 

dedicated to professionals working with mental trauma 

4.Very good communication and exposure skills; ability to synthesize and facilitate 

group discussions 

5.Excellent active listening skills, feedback integration and formulation skills 

responding to the needs of webinar participants 

 

asistenți sociali etc.), de a-și colecta toate nevoile legate de munca cu 

grupurile vulnerabile și legate de auto-îngrijire. Ca urmare a analizei 

acestor nevoi, expertul contractat va crea și va propune un webinar despre 

cum să abordeze traumele psihice și ce intervenții specializate ar putea fi 

accesate atunci când lucrează cu grupuri vulnerabile. 

2. Livra webinarul cu o durată de 2 ore în fața participanților înregistrați, 

folosind platforma Zoom 

3. Promova cultura grijii de sine și va explica mecanismele de activare și 

cultivare a acesteia. Expertul contractat va acorda o atenție deosebită 

mecanismelor și comportamentelor de grija de sine cu scopul de a sprijini 

acești profesioniști în munca lor ulterioară cu persoane care se confruntă 

sau care au suferit traume. Întrebările la care trebuie să reflecteze sunt: cum 

să am grijă de mine pentru a-l putea susține pe celălalt? Care sunt nevoile 

mele dincolo de nevoile persoanei vulnerabile? Este important să-mi inteleg 

si rezolv propriile nevoi și să dezvolt o atitudine de grija de sine pentru a-l 

sprijini mai bine pe celălalt? 

4. Răspunde la toate întrebările care vin de la participanți și va facilita 

discuțiile generate între ei în timpul webinarului. 

5. Organiza sesiuni de follow-up cu participanții după webinar. 

Psihotraumatologul contractat va dedica alte 6 ore sesiunilor de follow-up 

cu participanții, la cerere. O parte a sesiunilor de follow-up va fi de a 

propune participanților subiecte de reflecție sau mici provocări legate de 

ceea ce a fost prezentat și discutat în cadrul webinarului și de a-i sprijini pe 

participanti sa aprofundeze tematica abordata in timpul webinarului.   

6. Realiza un raport cu activitatea desfășurată, scopul acesteia, obiectivele 

de învățare urmărite și concluziile la care s-a ajuns. Pe baza acestui raport 

și a altor întâlniri comunitare organizate de echipa de proiect, se va crea 

modelul final de intervenție.  

 

Experienta solicitata, competente si abilitati 
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Schedule 

• Signing Contractual Agreement:  latest on18.07.2022 

• Delivering the webinar and follow-up: 29.07.2022 

• Delivering the report: 05.08.2022 

Terms and Conditions: 

• All content produced under this consultancy shall be the intellectual 

property of CONCORDIA Romania 

• The consultant will be required to sign a confidentiality clause whereby 

information accessed through the process can only be disclosed and 

shared with authorized members of the program.  

Application 

Please submit all proposals to Elena Cimpoeru, at 

elena.cimpoeru@concordia.org.ro, by 15.07.2022, 12am. 

We expect that the proposal shall include these components: 

• Narrative offer (max. 3 pages), including  

o Methodology 

o Timeline  

o Presentation of the consultant(s) (Background/CV) and copies of 

diplomas and certificates  

• Financial offer (max. 1 page), including 

o Budget in EUR and RON with detailed breakup of unit costs - cost / 

hour and total cost.  

The narrative offer will make up 75% of the evaluation points, while the financial 

offer will make up 25% of the evaluation points for the selection. The financial offer 

must not exceed EUR 2000.  

 

Experienta solicitata, formarea academica, competente si abilitati: 

1. Studii universitare in domeniul psihologiei, studii postuniversitare in 

psihologie clinica si psihoterapie 

2. Experienta de minim 7 ani in psihoterapie si minim 5 ani in 

psihotraumatologie 

3. Experienta de minim 5 ani in organizare de training-uri si programe de 

formare dedicate specialistilor in lucrul cu trauma psihica 

4. Foarte bune abilitati de comunicare si expunere; capacitate de sinteza si 

de facilitare a discutiilor de grup 

5. Excelente abilitati de ascultare activa, de integrare feedback si de 

formulare raspuns la nevoile participantilor la webinar 

Program 

• Semnarea contractului: pana cel tarziu la 18.07.2022 

• Livrare webinar si follow-up: 29.07.2022 

• Livrare raport: 05.08.2022 

Termeni si Conditii 

Tot conținutul produs în cadrul acestei consultanțe va fi proprietatea 

intelectuală a CONCORDIA România Consultantul va fi obligat să 

semneze o clauză de confidențialitate prin care informațiile accesate prin 

proces pot fi dezvăluite și partajate numai cu membrii autorizați ai 

programului. 

 

Aplicatii 

Vă rugăm să trimiteti aplicatiile catre Elena Cimpoeru, la adresa 

elena.cimpoeru@concordia.org.ro, până la data de 15.07.2022, ora 12.  

 

Ne așteptăm ca propunerea să includă aceste componente:  

• Ofertă narativă (max. 3 pagini), inclusiv:  

mailto:elena.cimpoeru@concordia.org.ro
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o Metodologie  

o Program 

o Prezentarea consultantului (Context/CV) și copii ale diplomelor și 

certificatelor  

• Oferta financiară (max. 1 pagină), inclusiv Buget în EUR și RON 

cu defalcare detaliată a costurilor unitare - cost / oră și cost total.  

 

Oferta narativă va reprezenta 75% din punctele de evaluare, în timp ce 

oferta financiară va reprezenta 25% din punctele de evaluare pentru 

selecție. 

 


