
 
 
 
 

 
 
 
 

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului 

„OSC și APL parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” 

implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.. 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

pentru realizarea auditului politicilor locale în domeniul educației, tineretului, egalității de gen, 
culturii, social în raionul Ialoveni, acțiune planificată în cadrul proiectului regional  

„OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea 
politicilor publice locale incluzive” 

 

Context 

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) realizează proiectul regional „OSC și APL parteneri de 
dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, care 
se desfășoară în perioada septembrie 2020‐aprilie 2021, în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății 
civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).  

Proiectul  „OSC  și  APL  parteneri  de  dialog  și  acțiune  pentru  dezvoltarea,  implementarea  și  monitorizarea 
politicilor  publice  locale  incluzive”  are  drept  scop  dezvoltarea  capacităților  reprezentanților  organizații  ale 
societății  civile  locale  și  regionale  (inclusiv  GIL‐uri  existente)  pentru  participare  eficientă  în  elaborarea  și 
monitorizarea implementării politicilor publice locale și reprezentanților APL de nivelul I și II din raionul Ialoveni 
de  organizare  a  proceselor  participative  de  elaborare  a  politicilor  publice  locale  și  de  dialog  cu  OSC  pentru 
îmbunătățirea politicilor publice locale și sporirea transparenței procesului decizional.  

Obiectivul consultanței 

Proiectul  prin  această  consultanță  să  realizeze  un  raport  de  evaluare  a  politicilor  locale  în  educație, 
tineret, egalitate de gen, cultură, social, numit în continuare auditul politicilor locale. Acest audit are drept scop 
oferirea  informațiilor  factorilor  de  decizie  și  OSC  cu  privire  la  implementarea  politicilor  publice  în  domeniile 
susmenționate,  atingerea  obiectivelor  stabilite  şi  impactul  asupra  diferitor  grupuri  de  cetățeni  din  raionul 
Ialoveni. Va  fi  analizat  și procesul de elaborare a politicilor publice, precum și  gradul de  implicare a  societății 
civile în acest proces. 

Sarcina experților va include : 

1) elaborarea metodologiei de colectare a informației și scriere a raportului;  
2) colectarea  și  analiza  informației  despre  documentele  de  politici  existente  în  raionul  Ialoveni  în 

domeniile educație, tineret, egalitate de gen, cultură, social; 
3) analiza rapoartelor anuale de progres în implementarea documentelor de politici;  
4) interviuri  cu  persoanele  responsabile  de  elaborarea  lor  și  de  implementarea  documentelor 

analizate;  
5) interviuri si cu beneficiari din diverse grupuri de beneficiari ai politicilor publice locale analizate; 
6) formularea  constatărilor/concluziilor  asupra  modului  în  care  politicile  analizate  ating  obiectivele 

scontate; 
7) elaborarea  recomandărilor  pentru  autoritățile  publice  și  pentru  OSC,  referitor  la  îmbunătățirea 

procesului de elaborare și implementare a politicilor publice locale pe dimensiunile analizate, pentru 
a spori impactul lor și interesul societății de a fi parte a acestor procese; 
8) prezentarea rezultatelor în cadrul unui eveniment public 
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Pentru realizarea sarcinilor menționate vor fi contractați 2 experți/te care vor elabora raportul  în timp 
de 15 zile lucrătoare fiecare.  

Serviciile vor fi prestate în perioada decembrie 2020 ‐februarie 2021.  

Cerințe de calificare 

‐  Experiență de consultanță în elaborarea/ evaluarea politicilor publice;  

‐  Capacități analitice și experiență în scrierea rapoartelor;  

‐  Experiență pozitivă de colaborare cu organizațiile necomerciale și APL. 

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele: 

 Scrisoare de intenție cu o succintă descriere a viziunii proprii asupra modalității de scriere a acestui 
raport; 

 Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi). 

 CV‐ul expertului/expertei. 

Aspecte organizaționale 

Experții/tele  selectate  își  vor  desfășura  activitatea  sub  supravegherea  directă  a  coordonatoarei  de  proiect. 
Echipa  de  implementare  a  proiectului  va  facilita  comunicarea  experților  cu  autoritățile  publice  raionale  și 
obținerea  materialelor  ce  vor  fi  analizate  de  experți  asigura  prezența  participanților,  echipamentul  necesar 
instruirilor,  consumabilele  pentru  buna  desfășurarea  sesiunilor  de  instruire  și  multiplicarea  materialelor  de 
suport elaborate. 

Termenul limită pentru depunerea dosarului este prelungit până la 22 noiembrie 2020. 

Dosarul va fi expediat prin e‐mail la adresa: info.aoivc@gmail.com cu titlul „Aplicare audit politici publice”. 

Pentru  întrebări  și  detalii,  persoanele  interesate  pot  să  ne  contacteze  la  adresa  de  e‐mail  de mai  sus  sau  la 
numărul de telefon 022 272500. 

 

 


