Proiect finanțat de
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TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU EXPERT ÎN DOMENIUL CONSOLIDĂRII
CAPACITĂȚILOR AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE
3 Experți naționali pentru consolidarea capacităților Autorităților Publice Locale cu privire la participarea
cetățenilor în procesul decizional din Raionul Telenești (Chițcanii-Vechi, Codrul Nou, Negureni,
Căzănești, Țânțăreni)
Durata
contractului

24 martie - 31 august
45 zile lucrătoare

Contextul

Centrul de Informare și Resurse Centrul “PRO BONO” oferă fiecărui tânăr posibilitatea
de a-și dezvolta pe deplin competențele și abilitățile și cunoștințele personale cu privire
la drepturile lor.
Conform Strategiei de Dezvoltare a AO Centrul de Informare și Resurse PRO BONO
pentru anii 2020-2022, Organizația are mai multe obiective, printre care:
● Servicii și programe pentru tineri;
● Dezvoltarea culturii juridice;
Programul de granturi locale își propune să abiliteze cetățenii din Republica Moldova
prin participarea activă și constructivă a organizațiilor societății civile (OSC) și
cetățenilor în procesele decizionale locale și regionale privind dezvoltarea durabilă
(economică, socială și de mediu) și infrastructura serviciilor publice, în special la nivel
local.
Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii
Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul
Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea
cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană
și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În
Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.
Ca și organizație selectată, PRO BONO își propune să contribuie la atingerea
următorului obiectiv:
■
Abilitarea și implicarea cetățenilor pentru participare într-un mod
semnificativ la supravegherea proceselor de achiziții, gestionarea și
întreținerea infrastructurii publice și soluționarea problemelor locale
critice.

Descrierea
serviciilor,

3 experți vor fi contractați pentru instruirea și oferirea de consultanță și mentorat
pentru APL selectate cu privire la participarea cetățenilor, în mod special al tinerilor în
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activităților

procesele decizionale și transparentizarea procesului. (15 zile fiecare)
Planul de Lucru va include:
Activitatea 1. Realizarea a 5 instruiri în 5 localități din Raionul Telenești (câte una
per regiune, în Chițcanii-Vechi, Codrul Nou, Negureni, Căzănești, Țânțăreni)
A 1.1. Organizarea a câte o instruire de o zi (4-5 ore de instruire) în 5 localități din
Raionul Telenești (Chițcanii-Vechi, Codrul Nou, Negureni, Căzănești, Țânțăreni) cu
privire la participarea cetățenilor, în mod special al tinerilor în procesele decizionale și
transparența decizională a APL, pentru reprezentanții APL (executiv și aleșii locali).
Activitatea 2. Consultanță și mentorat pentru APL din cele 5 localități din Raionul
Telenești (Chițcanii-Vechi, Codrul Nou, Negureni, Căzănești, Țânțăreni)
A 2.1. Oferirea de servicii de consultanță și mentorat pentru APL în comun cu cetățenii
activi, reprezentanții ONG-urilor în domeniul realizării activităților de implicare a
cetățenilor în procesul decizional și pentru scrierea de proiecte și atragere de investiții.
Se vor organiza următoarele activități:
- Audiere Publică de raportare a bugetului pentru anul 2020 și consultarea
-

bugetului pentru anul 2021;
Audiere Publică: Tarifele serviciilor locale;
Audiere Publică: Evaluarea strategiei de dezvoltare locală – Gradul de
implementare, actualitatea acesteia, eventuale actualizări posibile.

Fiecare APL va dispune de un total de 9 zile de lucru.

Rezultate

Zile de lucru

1.1.

Organizarea a câte o instruire de o zi (4-5 ore
de instruire) în 5 localități din Raionul Telenești
(Chițcanii-Vechi, Codrul Nou, Negureni,
Căzănești, Țânțăreni) cu privire la participarea
cetățenilor, în mod special al tinerilor în
procesele
decizionale
și
transparența
decizională a APL, pentru reprezentanții APL
(executiv și aleșii locali).

5 zile

2.1.

Oferirea de servicii de consultanță și mentorat
pentru APL în comun cu cetățenii activi,
reprezentanții ONG-urilor în domeniul realizării
activităților de implicare a cetățenilor în

40 zile
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procesul decizional și pentru scrierea de
proiecte și atragere de investiții.
Total: 45 zile de lucru.
Locația
desfășurării
serviciilor

Instruirile și ședințele cu APL vor avea loc în Raionul Telenești (Chițcanii-Vechi, Codrul
Nou, Negureni, Căzănești, Țânțăreni). În cazul în care situația pandemică nu va
permite se vor organiza și ședințe online.

Monitorizarea
activității și
verificarea
progresului,
cerințele
raportării,
periodicitatea
și data limită

Se vor organiza întâlniri regulate cu echipa AO Centrul de Informare și Resurse “Pro
Bono”, pentru a stabili progresul realizării obiectivelor. Orice provocare, obstacol care
ar împiedica activitatea va fi comunicat AO CIR “Pro Bono” împreună cu măsurile de
eliminare.
De asemenea, monitorizarea va fi asigurată prin transmiterea informației prin
intermediul:
- E-mail;
- Apeluri telefonice;
- Întâlniri online.

Calificarea,
Pentru selectarea expertului național, vor fi cerute următoarele calificări:
experiența
- Calificare academică:
profesională,
1. Studii de licență în domeniul politici sociale, economie, dezvoltare
cerințele de
internațională, drept și alte domenii relevante.
limbă
2. Alte instruiri, cursuri, certificări în domeniul consolidării capacităților APL, alte
subiecte conexe.
- Experiență:
1. Cel puțin 3 ani de experiență pe domeniul de intervenție;
2. Experiență de lucru cu organizații non guvernamentale (va constitui un
avantaj);
3. Experiență în organizarea, moderarea, facilitarea lucrului în grup, cercetărilor,
consultații la nivel local/național, instruiri;
4. Cunoașterea bună a sistemului administrativ, a activității autorităților publice
locale;
5. Cunoaștere bună a proceselor decizionale locale;
6. Minim 2 contracte similare anterior implementate cu succes.
- Cunoașterea limbilor:
1. Fluență în limba română și în limba rusă.
2. Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.
Alte
informații
relevante sau
condiții

Expertul va comunica costul per zi de lucru. AO CIR “PRO BONO” va acoperi cheltuielile
de transport pentru activitățile planificate în regiunile proiectului. Plata onorariului se
va realiza după prezentarea rezultatelor la obiectivele stabilite. Plata va fi prezentată
în MDL și va include suma netă solicitată per zi de lucru.
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speciale
Modalitatea
de participare
și selectare

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:
- CV cu indicarea a cel puțin 2 contracte similare anterior implementate;
- Oferta financiară per zi de lucru.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
Criteriu

Punctaj

Experiență pe domeniul de intervenție, cu o
activitate de minim 3 ani

30 puncte

Experiență anterioară în domeniul consolidării
capacităților APL

20 puncte

Oferta financiară

30 puncte

Cunoașterea bună a sistemului administrativ, a
activității autorităților publice locale;

10 puncte

Cunoașterea limbii române, ruse

10 puncte

Total:

100 puncte

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 23 martie 2021, prin e-mail la adresa
management.probono@gmail.com și cir.probono@gmail.com cu mențiunea “Expert în consolidarea
capacităților APL”.

