
 

 

 
 

 

 

 

TERMENI DE REFERINŢĂ  
servicii de consiliere și  evaluare psihologică pentru persoane afectate 

de violență în familie 
 

A.O. Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale http://www.ifis.md este o organizație apolitică, non-profit,  ce 
promovează bunăstarea familiei și copilului prin servicii de consultanță și consiliere. Din momentul fondării Institutul 
oferă servicii complexe de sprijin psihologic adresat grupurilor vulnerabile care se confruntă cu experiențe traumatice. 

Echipa AO Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale este în căutarea unui coleg/colege cu experiență în evaluare 
psihologică și elaborare a raportului de evaluare psihologică în cazurile de violenţă/abuz  

Sarcini incluse: 
• Acordarea consilierii psihologice individuale în vederea dobândirii rezilienței emoționale și diminuarea tulburărilor 

psiho - emotionale, comportamentale ale persoanelor afectate de violență 
• Realizarea ședințelor de consiliere și evaluare psihologică în acord cu politicile AO Institutul pentru Familie și 

Inițiative Sociale (inclusiv confidențialitatea și protecția a datelor cu caracter personal) 
• Elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică; 
• Consiliere psihologică de grup(grup de suport) 
• Participare în calitate de specialist în instanța de judecată pentru a face declarații urmare a rapoartelor de 

evaluare prezentate (la necesitate) 
• Documentarea intervențiilor în baza de date a AO IFIS 
• Participarea la ședințele de intervizare și management AO IFIS 

Cerințe de calificare: 
▪ Competență în evaluare sau/și expertiza psihologică 
▪ Cunoașterea și respectarea principiilor de funcționare ale sistemului de justiție în R. Moldova 
▪ Instruiri complementare în domeniul evaluării psihologice și elaborării raportului de evaluare, inclusiv utilizarea 

instrumentelor de evaluare precum anamneza, interviu, observația și metode/ tehnici de psihodiagnostic  
▪ Urmărirea interesului profesional în aflarea adevărului și soluționarea cauzei judiciare 
▪ Experiență de participare în calitate de specialist în instanța de judecată pentru a face declarații urmare a 

rapoartelor de evaluare prezentate 
▪ Studii sau post-universitare (masterat sau doctorat) în psihologie clinică;  
▪ Experiență de cel puțin 2 ani în prestarea serviciilor de evaluare psihologică și elaborare a rapoartelor 
▪ Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word și platformelor de comunicare on-line);  
▪ Abilități bune de lucru la distanță.  

 
Perioada de contractare: iulie – decembrie 2022, cu posibilitatea de extindere 
Psihologul va planifica și coordona toate activitățile cu președintele AO Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale. 
 
Procedura de aplicare:  
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul și o scrisoare de motivație la adresa electronică: 
office@ifis.md   cu mențiunea „Psiholog IFIS 2022” până la data de 10 iulie 2022 
Doar persoanele selectate vor fi contactate. 


