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Termeni de Referință 

Servicii de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru Grupurile de Acțiune Locală din 

Republica Moldova aflate în proces de constituire  

Termenul limită de 

aplicare:  

30 septembrie 2020 

Funcția:  Experți în dezvoltare locală.  

Se urmărește recrutarea a doi Experți în dezvoltare locală.  

Programul de referință:  ”Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” 

Obiectivul general al 
programului: 

Crearea unui mediu favorabil pentru buna implementare a abordării LEADER 
în Republica Moldova, abordare care asigură dezvoltarea durabilă și 
modernizarea zonelor rurale din RM.  

Tipul contractului:  Contract de Prestări Servicii  

Durata contractului:  10 luni   

Nr. de GAL în proces de 
constituire 

Se prezumă crearea a cel puțin 5 GAL-uri  

Limba de lucru:  Română și Rusă, Engleza va fi considerată un avantaj   

 

1. CONTEXT 

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este organizația care promovează abordarea 

LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin 

activitatea sa, Rețeaua contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a 

proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, 

național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor. Mai multe informații despre 

RNL pot fi găsite pe pagina web www.leaderin.md  

În perioada 2020-2022, Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu RNL implementează Programul 

”Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”. Programul este susținut financiar de Uniunea 

Europeană, fiind cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului 

polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.  

LEADER este un instrument de dezvoltare rurală teritorială al UE și face parte din politica de dezvoltare 

rurală a UE. Principalul element al funcționării abordării LEADER este parteneriatul intersectorial teritorial în 

componența căruia intră reprezentanți a trei sectoare din localitățile învecinate: public, antreprenorial, și 

civic, care activează pe un teritoriu delimitat, gestionând și administrând procesele de dezvoltare locală pe 

baza Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) a microregiunii date (inclusiv finanțarea intervențiilor de 

dezvoltare). Acest Parteneriat teritorial este denumit Grup de Acțiune Locală (GAL). 

 

 

http://www.leaderin.md/
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2. SCOP 

Unul din componentele proiectului prevede crearea a cel puțin cinci (5) GAL-uri cu scopul dezvoltării 

economice locale și îmbunătățirii nivelului de trai al populației din mediul rural.   

Prin crearea acestor parteneriate locale programul își propune mobilizarea comunitară prin dezvoltarea unui 

dialog dintre sectoarele public, antreprenorial și civic, implicarea lor în procesul de planificare strategică și 

valorificarea potențialului zonei. În acest sens, RNL își propune să angajeze doi (2) experți în dezvoltare 

locală, care vor elabora SDL pentru GAL-urile nou create.  

Calitatea strategiilor aprobate spre finanțare este extrem de importantă pentru implementarea eficientă a 

abordării LEADER. În acest scop, RNL stabilește o serie de cerințe referitoare la strategiile de dezvoltare 

locală deoarece calitatea Strategiei este esențială în ceea ce privește funcționarea parteneriatelor locale, 

gestionarea și controlul procesului de implementare și evaluare a rezultatelor. 

Strategiile de Dezvoltare Locală GAL trebuie să includă următoarele elemente:  

(1) definirea zonei și a populației vizate de strategie; (2) o analiză a nevoilor de dezvoltare și a potențialului 

zonei, inclusiv analiza punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităților și a riscurilor (SWOT); (3) o 

descriere a obiectivelor, dar și al caracterului integrat și inovator al strategiei și o prioritizare a obiectivelor, 

inclusiv ținte clare și cuantificabile pentru realizări sau rezultate; (4) identificarea priorităților de dezvoltare 

locală (5) un plan de acțiune care să arate modul în care sunt transpuse obiectivele în proiecte concrete; (6) 

banca ideilor de proiecte (7) descrierea elementelor de management și monitorizare ca o dovada a 

capacității GAL de a implementa strategia, o descriere a elementelor de evaluare, monitorizare și control (7) 

un plan financiar. 

3. RESPONSABILITĂȚI:  

 Elaborarea viziunii asupra formei și conținutului SDL; 

 Elaborarea chestionarelor aferente;  

 Identificarea actorilor locali care vor fi implicați in procesul de elaborare a strategiei; 

 Realizarea interviurilor cu constituenții Parteneriatului Teritorial (PT) și cu alte persoane relevante 

pentru analiza percepției publice a rolului PT; 

 Participarea la ședințele reprezentanților PT, conform necesităților; 

 Colectarea, generarea și analiza datelor; 

 Elaborarea proiectului SDL a GAL; 

 Consultarea componentelor proiectului SDL cu reprezentanții PT; 

 Prezentarea proiectului Strategiei la ședința Consiliului de Administrare a GAL;  

 Analiza propunerilor de completare/modificare făcute de membrii PT și membrii Consiliului de 

Administrare;  

 Definitivarea proiectului Strategiei și prezentarea în cadrul unei ședințe comune a GAL;  

 Predarea SDL aprobate către managementul GAL. 

 

4. TERMENE DE PREZENTARE A ACTIVITĂȚILOR 

În baza cerințelor prezentate anterior, experții în dezvoltare locală vor avea la dispoziție pentru fiecare GAL 

câte 21 de zile de lucru (pe parcursul celor 10 luni) pentru a completa misiunea. Experții vor lucra în strânsă 

colaborare cu facilitatorii locali și cu echipa de implementare a proiectului din cadrul RNL. Pentru a asigura 
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realizarea în termenii stabiliți a produselor, experții vor primi instrucțiuni scrise pentru fiecare etapă a 

procesului de elaborare a SDL.  

5. CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI: 

 

 Experiență în domeniul de intervenție, cu o activitate de minim doi ani;  

 Abilități excelente de analiză; 

 Cunoașterea specificului abordării LEADER la nivel național și european; 

 Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, atât verbal, cât și scris. Cunoașterea limbii engleze va 

constitui un avantaj; 

 Experiență în utilizarea calculatorului și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel, Google 

Drive, PPT, Canva etc.); 

 Abilități excelente de interacțiune și comunicare; 

 Onestitate, responsabilitate și tendință către dezvoltare; 

 Flexibilitate în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor; 

 Lucru în mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături 

sociale; 

 Deținerea automobilului propriu și a permisului auto, categoria B, va fi considerat un avantaj. 

 

6. OFERTA FINANCIARĂ 

Experta/ul va pregăti o ofertă per zi de lucru. RNL va acoperi cheltuielile de transport pentru activitățile 

planificate în afara municipiului Chișinău. Oferta financiara va fi prezentata în MDL și va include suma netă 

solicitata per zi de lucru. 

 

7. DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE 

 

1. CV-ul aplicantului cu trimiteri la cercetări/produse anterioare realizate în domeniu; 

2. Conceptul general asupra conținutului Strategiei; 

3. Oferta financiară exprimată în MDL.  

 

Dosarul de participare va fi transmis până la data de 30 septembrie 2020, prin e-mail la 

varzari.leader@gmail.com  cu mențiunea „Expert dezvoltare locală”.  

 

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați  

Patricia Varzari,  

Coordonatoare de proiecte - Dezvoltare Rurală LEADER 

tel: 0794 200-27 

 

mailto:varzari.leader@gmail.com

