
TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU EXPERT ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII 

BUGETELOR PUBLICE LOCALE ÎN MOD PARTICIPATIV 

 

Expert național pentru dezvoltarea capacităților Autorităților Publice Locale în baza 
managementului bazat pe rezultate și bugetarea participativă în 10 regiuni ale proiectului  

Durata contractului  28 martie - 31 octombrie  
20 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.  
 

În 2020, Centrul de Informare și Resurse AO PRO BONO a devenit 

partenerul de implementare al UNFPA Moldova, sprijinind activitatea 

în două domenii principale: politici pentru tineret și dezvoltarea 

comunităților locale și a autorităților publice locale.  

 

Eficiența politicilor de tineret, în mod special la nivel local este 

subminată din cauza capacităților slabe ale administrației publice 

locale de a asigura o politică adecvată și cadrul de planificare 

bugetară. În majoritatea cazurilor, nu există planuri de acțiuni concrete 

de dezvoltare a sectorului de tineret la nivel local bazate pe un set de 

indicatori care ar reflecta scopurile concrete a politicilor locale. Cu 

părere de rău, politicile de tineret, în mare parte sunt implementate 

haotic, fără o acoperire bugetară relevantă și bine ancorată în politicile 

locale de dezvoltare, ceea ce lezează eficiența acestor intervenții.  

 

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; 

 
Proiectul “Participarea consolidată și implicarea civică în rândurile 

tinerilor în Moldova”, care e parte la “Fondul comun pentru dezvoltarea 

Centrelor de Tineret și consolidarea participării și implicării civice în 

rândurile tinerilor în Republica Moldova” al Ministerului Educației, 

Cercetării, cu suportul UNFPA, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare, 

va dezvolta capacitățile Autorităților Publice Locale la nivel regional, 

prin implementarea, evaluarea politicilor de tineret, respectând 

principiile managementului bazat pe rezultare și bugetarea 

participativă.  

 

https://drive.google.com/file/d/1F_cRMPdhT_vOulYHqarZtstHdy-2So8M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_cRMPdhT_vOulYHqarZtstHdy-2So8M/view?usp=sharing


Ca parteneri de implementare ai UNFPA, vom contribui la dezvoltarea 

capacității naționale de abordare a sănătății sexuale și reproductive și 

a drepturilor fiecărui tânăr prin intermediul politicilor naționale, 

programelor educaționale și de sănătate, care promovează drepturile 

omului și în mod special la îmbunătățirea procesului bugetării 

participative a Autorităților Publice Locale și a Centrelor de Tineret pe 

componenta programelor de tineret.  

Descrierea 
serviciilor, 
activităților 

Expertul va fi contractat pentru instruirea și oferirea de suport APL 
selectate în elaborarea planurilor de tineret bazate pe rezultate și date 
statistice (împreună cu un expert pe domeniul de tineret) și dezvoltarea 
bugetelor bazate pe programe a acestora. Procesul de instruire și 
mentorat va include implicarea Consiliilor locale ale Tinerilor și 
reprezentanții centrelor de tineret din cele 10 regiuni ale proiectului.   
 
Planul de Lucru va include:  
 
Activitatea 1. Program de mentorat și suport pentru 10 Autorități 
Publice Locale (beneficiari ai programelor 2020-2021) în dezvoltarea 
planurilor de activitate în domeniul tineret pentru anul 2023 și 
elaborarea bugetelor în mod participativ, bazat pe programe și 
indicatori conform notelor metodologice a Ministerului Finanțelor 
A 1.1. Coaching și suport în monitorizarea planurilor de tineret pentru 
2022 pentru cele 10 APL raioane beneficiare a programelor anterioare; 
A 1.2. Coaching și mentorat în dezvoltarea bugetelor planurilor locale 
de tineret pentru anul 2023, în 10 regiuni. În perioada stabilită, expertul 
va oferi sprijin grupurilor locale de lucru, pentru a elabora bugetele 
planurilor de acțiune conform metodologiilor Ministerului Finanțelor. 
Programul de mentorat va include cel puțin 3 ședințe online/offline cu 
participarea specialistului responsabil de domeniul de tineret, 
reprezentant al direcției finanțe și alți membri ai grupului de lucru.  
 
 

 Rezultate  Zile de lucru 

1.1. Coaching și suport în monitorizarea 
planurilor de tineret pentru 2022 
pentru cele 10 APL raioane 
beneficiare a programelor 
anterioare; 

5 zile  



1.2. Coaching și mentorat în dezvoltarea 
bugetelor planurilor locale de tineret 
pentru anul 2023, în 10 regiuni. 

15 zile 

Total: 20 zile de lucru.  

Locația desfășurării 
serviciilor  

Instruirile și ședințele cu APL vor avea loc online prin intermediul 
ZOOM, fie offline, în cazul în care situația pandemică va permite.  

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, 
experiența 
profesională, 
cerințele de limbă 

Pentru selectarea expertului național, vor fi cerute următoarele 
calificări:  

- Calificare academică: 
1. Studii de licență în domeniul politici sociale, economie, 

dezvoltare internațională, drept și alte domenii relevante. 
2. Alte instruiri, cursuri, certificări în domeniul elaborare politici 

publice, bugetare participativă, bugetare pe programe, alte 
subiecte conexe.  

 
- Experiență: 
1. Cel puțin 7 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 procesului de elaborare a bugetelor publice 

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 speciale 

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.  

Modalitatea de Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină: 



participare și 
selectare  

- 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 7 ani 

30 puncte 

Experiență anterioară în domeniul elaborării 
bugetelor publice locale, inclusiv pe domeniul 
de tineret  

20 puncte 

Oferta financiară  30 puncte  

Cunoașterea specificului sectorului de tineret 
la nivel național și local  

20 puncte 

Total:  100 puncte 

 

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 28 martie 2022, prin e-mail la adresa 

management.probono@gmail.com cu mențiunea “Expert în dezvoltarea bugetelor publice 

locale”. 

 

 

 

 
 

mailto:management.probono@gmail.com

