
TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR UNEI 

COMPANII CARE VA OFERI SUPORT PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

LOCALĂ ÎN SCOPUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE ACȚIUNI PE SECTORUL DE 

TINERET (2022) (DOMENIUL DE TINERET) 
Contractarea unei companii sau organizații care va presta servicii de consultanță, de logistică 

și organizare a activităților de tineret pentru consolidarea actorilor cheie din domeniul de 
tineret în cel puțin 10 regiuni (Leova, Rîșcani, Ocnița, Drochia, Strășeni, Nisporeni, Hâncești, 
Edineț, Glodeni, municipiul Bălți), inclusiv identificarea soluțiilor de implementare a activităților  

Durata 
contractului  

20 iunie - 31 octombrie 
10 evenimente 

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.  
 

Începând cu anul 2020, AO Centrul de Informare și Resurse PRO BONO 

este partener 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 un 

cadru adecvat de planificare și bugetare, bazat pe date și necesități ale 

tinerilor. În majoritatea cazurilor la nivel local, nu există planuri de acțiuni 

pentru dezvoltarea sectorului de tineret, bazate pe seturi de indicatori și cu 

obiective și scopuri bine definite. Cu părere de rău, politicile de tineret, în 

mare parte sunt implementate haotic, fără o acoperire bugetară relevantă și 

slab ancorată în politicile locale de dezvoltare, ceea ce reduce considerabil 

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 și dezvoltarea culturii juridice a 

tinerilor.  

Proiectul “Participarea consolidată și implicarea civică în rândurile tinerilor în 

Moldova”, este susținut din “Fondul comun pentru dezvoltarea Centrelor de 

Tineret și consolidarea participării și implicării civice în rândurile tinerilor în 

Republica Moldova” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, 

administrat și dezvoltat cu suportul UNFPA Moldova, Agenția Elvețiană 

pentru Dezvoltare. Proiectul își propune să dezvolte 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 

Compania/ organizația va fi contractată pentru oferirea a următoarelor 
servicii: 

1. Servicii de logistică și organizare a activităților de tineret în cadrul 
a cel puțin 10 regiuni ale proiectului, care va include următoarele 
(moderare, asigurarea echipamentului tehnic – laptop, proiector, 
servicii foto/video, etc.) Detaliile tehnice vor fi agreate în comun acord 
cu Autoritatea Publică Locală și echipa CIR PRO BONO, în funcție 
de necesități. 

2. Servicii de consultanță pentru implementarea activităților 
prevăzute de Planurile de acțiuni pe sectorul de tineret pentru anul 
2022. 

 
Total: 10 evenimente  

Locația 
desfășurării 
serviciilor  

Evenimentele vor avea loc fizic, în incinta APL-urile din regiunile proiectului, 
cu respectarea restricțiilor pandemice.  

Calificarea, 
experiența 
profesională, 
cerințele de 
limbă 

Pentru selectarea companiei, organizației, se cer următoarele:  
 

- Experiență: 
1. Cel puțin 2 ani de experiență pe domeniul de intervenție; 
2. Cel puțin 2 experți în domeniul de intervenție (tineret); 
3. Experiență în organizarea, moderarea, facilitarea, organizarea 

evenimentelor, instruirilor, atelierelor practice; 
4. 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 

Compania/ organizația aplicantă va comunica costul per activitate. Plata va 
fi prezentată în MDL și va include suma netă solicitată. 

Modalitatea de 
participare și 
selectare  

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină: 
- CV organizației sau companiei cu indicarea contractelor similare 

anterior implementate; 
- CV-urile echipei responsabile din partea ofertantului;  
- Oferta financiară per activitate; 

 



Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 

 

Criteriu  Punctaj  

Experiență pe domeniul de intervenție  10 puncte 

2 experți (tineret) 30 puncte 

Oferta financiară  30 puncte  

Cunoașterea specificului sectorului de tineret 
la nivel național și local.  

20 puncte 

Cunoașterea limbii române, ruse, engleză.   10 puncte 

Total:  100 puncte 

 

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 19 iunie 2022, prin e-mail la adresa 

management.probono@gmail.com cu mențiunea “Servicii de consultanță și organizare a 

evenimentelor”. 

 

 

 

 
 

 

mailto:management.probono@gmail.com

