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TERMENI DE REFERINȚĂ 
 

Colaborare pentru furnizare servicii psihologice în cadrul proiectului ERUPAW 1 - 
Emergency Response for Ukrainian People Affected by War finanțat de International Rescue 

Committee (IRC) 
 

 
Preambul și obiective 
 
Prin acest proiect, Carusel își propune să dezvolte o intervenție de tip comprehensiv, în 
București, care să vină în ajutorul persoanelor refugiate din Ucraina, ca urmare a conflictului 
armat. Prin intermediul acestui proiect, persoanele care au părăsit Ucraina și s-au stabilit sau 
tranzitează Municipiul București au acces la suport psiho-social prin intermediul spațiilor 
sigure pentru femei și fete, a spațiilor sigure pentru copii, prim-ajutor psihologic, kit-uri de 
urgență, sesiuni de informare și consiliere. 
Proiectul are o durată de 12 luni (15 iunie 2022 – 14 iunie 2023), categoria beneficiarilor fiind 
reprezentată de persoanele refugiate din Ucraina, care sunt cazate de Carusel în cadrul 
Adăpostului Temporar de Urgență Șerban Vodă și cele care locuiesc în spații private, 
aproximând un număr de 3000 de beneficiari. 
 
CALENDAR 
Perioada de colaborare: 15 decembrie 2022 – 14 iunie 2023, timp de lucru 2 zile pe 
săptămână și, în cazul unor situații de urgență, se vor solicita ore suplimentare.  
 
Psihologul va avea următoarele responsabilități și sarcini: 
 

1. Furnizarea de servicii de asistență psihologică (imediată) pentru persoanele care 

provin din zona de conflict a Ucrainei și care sunt beneficiare ale serviciilor oferite de 

Asociația Carusel, adăpost și/ sau teren. 

2. Asigurarea protecției în privința oricărui risc fizic sau psihologic a grupurilor vulnerabile, 

respectiv a persoanelor care refugiate din Ucraine și care se află în asistență în cadrul 

Asociației Carusel. 

3. Tratarea persoanelor vulnerabile cu respect, ținând cont de normele culturale și sociale 

diferențiate. 

4. Asigurarea accesului egal la servicii de asistență psihologică, fără apel la discriminare 

sau stigmatizare. 

5. Păstrarea confidențialității ca model de încredere și respect față de persoanele 

vulnerabile; psihologul nu va divulga informații cu caracter personal, cu excepția în 

care aceste informații țin de siguranța persoanei asistate sau a altor persoane din jur. 

 
CERINȚE 
Se solicită depunerea de oferte din partea persoanelor fizice autor izate, cabinetelor 
individuale de psihologie, persoane juridice private (societăți comerciale, asociații, fundații). 
Se va semna contract de prestări servicii, iar plata se va face pe baza facturii emise de 
prestator.  
 
Calificare: se solicită studii superioare în domeniul psihologiei și formare în psihoterapie. 
 
Experiență: se solicită experiență de minim 5 ani în furnizarea de servicii psihologice, 
individual și de grup. Se consideră avantaj experiența în lucrul cu persoane refugiate.  
 
Abilități: Nivelul mediu de comunicare în limba engleză este un avantaj.  
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NOTĂ 
Se solicită depunerea Formularului de ofertă, Anexa 1 la prezenta cerere de ofertă, 
completat și semnat de către reprezentantul legal, alături de copii ale următoarelor 
documente: certificatul de înregistrare a persoanei juridice, certificatul de înregistrare fiscală, 
CV-ul persoanei/ persoanelor nominalizate să desfășoare activități în cadrul contractului de 
prestări servicii.  
 
Formularul de ofertă însoțit de documentele menționate mai sus vor fi trimise pe adresa de e-
mail cristina.oprea@carusel.org, până la data de 09.12.2022, ora 16:00. 
 
Formularul de ofertă va fi atașat și într-un document editabil, separat. 
 
Detalii suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail cristina.oprea@carusel.org.  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Cristina Oprea 
Manager de proiect, CARUSEL 
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Anexa 1 la TERMENI DE REFERINȚĂ 
 

Colaborare pentru furnizare servicii psihologice în cadrul proiectului ERUPAW 1 - 
Emergency Response for Ukrainian People Affected by War finanțat de International Rescue 

Committee (IRC) 
 
 
FORMULAR DE OFERTĂ 
 
[Achizitor]: Asociația Carusel 
 
Operator economic:  
 
Date complete identificare Operator economic (adresa, telefon, fax, e-mail, CIF, Nr. Reg. 
Comerțului/Reg. ONG):  
 
 
Număr persoane nominalizate:  
 
Nume și prenume persoane nominalizate: 
 
Oferta financiară RON (tarif orar brut):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele entității ofertante:  
Semnătură reprezentantului legal: 
Data: 
 


