
 

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ  

selectarea a unui expert sau grup de experți  

 

Servicii solicitate  Instruire și coaching   

Tipul de contract  Contract de prestare servicii pe durată determinată  

Numărul de zile   40 zile  

Termen limită pentru aplicare  10 octombrie 2022  

  

Asociația Obștească „Caroma Nord” anunță concurs de selectare a unui expert sau grup de experți care 
să ofere servicii de instruire și consultanță pentru reprezentanții autorităților locale din 5 raioane 
privind bugetarea participativă și bună guvernare.   

Instruirile vor avea loc în cadrul proiectului ”EU4Accountability - Societatea civilă împuternicită 
pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova”, proiect implementat de un consorțiu 
format din trei organizații: EPD - Parteneriatul European pentru Democrație, ALDA - Asociația 
Europeană pentru Democrație Locală și PIN- Organizația neguvernamentală cehă People in 
Need. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. 

Aria de implementare a proiectului: Strășeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, Telenești și Florești.  

Perioada de implementare a Proiectului este de la 30/ 09/2022 până la 28/02/2023. 

Obiectivele instruilor sunt:  

- Dezvoltarea mecanismelor specifice pentru sporirea procesului participativ al cetățenilor în 
procesul bugetar,  

- Contribuții pentru transparentizarea procesului bugetar, 
- Facilitarea și promovarea Responsabilității Sociale la nivel local. 
 

Atribuții și responsabilități:  

1. Oferirea a 15 zile de sesiuni de informare pentru 60 reprezentanți ai APL din 5 raioane 
(Strășeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, Telenești și Florești), privind privind bugetarea participativă 
și bună guvernare, beneficii și oportunități.  

2. Oferirea a 25 zile de mentorat și coaching pentru 60 reprezentanți ai APL pentru a 
implementa mercanismul de Bugetare Participativă în localitățile-țintă. 

 

Cerințe față de candidați:  

 Studii superioare (licenta/masterat/doctorat);   



 

 

 

• Experiență în activități similare (realizarea activităților de instruire și aplicarea mecanismul de 
Bugetare Participativă);  

• Experienta de activitate  în cadrul APL; 

• Cunoașterea specificului provocărilor cu care se confruntă comunitățile selectate privind 
accesul la procesul bugetar al cetățenilor;  

• Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;  
• Integritate și abilitate de a gestiona informații confidențiale.  

  

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:  

• CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante domeniului de expertiză (max. 3 pagini).   
• Ofertă financiară cu toate taxele incluse pentru 40 zile de pregătire și livrare a activităților.  

 
Dosarul de Aplicare poate fi completat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat  
prin e-mail la adresa: caroma.nord.ngo@gmail.com.  

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate !!!  

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 10 octombrie 2022, ora locală 17.00. 
Persoana de contact: Rodica Frecăuțanu, GSM: 079124353, e-mail: Frecauteanu.R@gmail.com. 
 

 

 

* Această activitate este realizată de ALDA East în parteneriat cu AO ”Caroma Nord” și AO ”Clinica Juridică Bălți”, în cadrul 

proiectului “Eu4Accountability” - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială  în Moldova, 

implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene.  
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