
 

 

Termeni de Referință 

Facilitarea procesului de creare a Grupurilor de Acțiune Locală  

Termenul limită de 
aplicare:  

30 decembrie 2020 

Funcția:  Facilitator local  

Se intenționează recrutarea a cel puțin 4 facilitatori locali.  

Programul de 
referință:  

„Abordarea LEADER pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale” 

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:  Prestări Servicii  

Durata 
contractului:  

9-10 luni, cu posibilitate de prelungire 

Nr. de GAL în 
proces de 
constituire 

Se intenționează crearea a 8 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 15.12.2020-30.11.2021, RNL implementează faza I a Proiectului „Abordarea 
LEADER pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale”.  

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 reprezentanții 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 a microregiunii date (inclusiv finanțarea intervențiilor 
de dezvoltare). Acest Parteneriat teritorial este denumit Grup de Acțiune Locală (GAL). 

http://www.leaderin.md/


 

 

 

 

 

2. SCOP 

Unul din componentele proiectului prevede crearea a opt (8) GAL-uri cu scopul dezvoltării 
economice locale și îmbunătățirii nivelului de trai al populației din mediul rural.   

Prin crearea acestor parteneriate locale Proiectul 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 cel puțin patru (4) facilitatori locali care vor acorda sprijin metodologic 
și asistență tehnică pentru opt (8) Parteneriate Teritoriale (PT) în vederea constituirii 
parteneriatelor GAL conform principiilor și criteriilor LEADER.  

Crearea parteneriatului GAL prin prisma abordării LEADER este un proces complex, 
implementat la nivel local în beneficiul locuitorilor microregiunii date. Procesul este 
coordonat de către o echipă de implementare constituită din expertul în dezvoltare locală și 
facilitatorul local. La baza activității echipei de implementare se află Metodologia de creare 
a Grupurilor de Acțiune Locală, pe care RNL o livrează echipelor de implementare locală, 
inclusiv instrucțiuni de lucru. Durata procesului este estimată la 8-9 luni de zile. 

Facilitatorul local poate fi definit în mod diferit, dar acesta reprezintă în general, un agent 
de schimbare socială, un mobilizator, un promotor al participării comunitare, capabil să 
aplice diverse tehnici şi metode pentru mobilizarea actorilor locali interesați în dezvoltarea 
locală. Facilitatorul este cel care inspiră și totodată mediază dialogul între diferite persoane, 
instituții și sectoare. 

3. RESPONSABILITĂȚI:  
 

 Realizarea contactului cu inițiatorii PT și cu alte persoane relevante pentru analiza 
percepției publice a rolului PT; 

 Familiarizarea cu teritoriul cuprins de PT, mobilizarea comunității și identificarea 
actorilor locali care vor fi implicați în procesul de creare a GAL (Fact Finding Mission); 

 Crearea listei de contacte acumulate și cointeresarea persoanelor date în participarea 
în procesul de creare a GAL; 

 Pregătirea logistică a fiecărei întâlniri de lucru pe durata procesului; 
 Elaborarea agendei pentru fiecare ședință și asigurarea prezenței persoanelor 

interesate; 
 Contribuție substanțială în procesul de elaborare și aprobare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală, în comun cu expertul în dezvoltare locală; 
 Asigurarea respectării principiilor și criteriilor LEADER de către PT; 
 Sprijină PT în procesul de identificare a managerilor GAL; 
 Pune la dispoziția participanților în proces diverse materiale și informații utile 

fiecărei etape a procesului; 
 Îndrumă membrii PT în procesul de semnare a Acordului de Parteneriat Teritorial și 

acordă sprijin în procesul de alegere a organelor de conducere. 



 

 Realizarea altor responsabilități care rezultă din specificul implementării abordării 
LEADER. 

 

4. TERMENE DE PREZENTARE A ACTIVITĂȚILOR 

În baza cerințelor prezentate anterior, facilitatorii locali vor avea la dispoziție pentru fiecare 
PT câte 25-28 de zile de lucru (pe parcursul celor 8-9 luni) pentru a completa misiunea. 
Facilitatorii vor lucra în strânsă colaborare cu experții în dezvoltare locală și cu echipa de 
coordonare a proiectului din cadrul RNL. Pentru a asigura realizarea în termenii stabiliți a 
sarcinilor, facilitatorii vor primi instrucțiuni scrise pentru fiecare etapă a procesului de 
creare a GAL.  

5. CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI: 
 

 Experiență în domeniul de intervenție, cu o activitate de minim doi ani;  
 Abilități excelente de comunicare; 
 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, PPT, Canva, Google Drive etc.); 
 Abilități excelente de interacțiune, mediere și analiză; 
 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 

Facilitatorul va pregăti o ofertă per zi de lucru. RNL va acoperi cheltuielile de transport 
pentru activitățile planificate în afara municipiului Chișinău. Oferta financiară va fi 
prezentată în MDL și va include suma netă solicitată per zi de lucru. 
 

7. DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE 
 

1. CV-ul aplicantului cu trimiteri la activități/produse anterioare realizate în domeniu; 
2. Scrisoare de motivare, maxim 400 cuvinte; 
3. Oferta financiară exprimată în MDL.  

 

Dosarul de participare va fi transmis până la data de 30 decembrie 2020, ora 23:59, prin 
e-mail la moldova.leader@gmail.com  cu mențiunea „Facilitator local”.  
 

Întrebările suplimentare pot fi adresate până la data de 23 decembrie 2020: 
Vitalie Jereghi,  Coordonator de proiecte, jereghi.leader@gmail.com,  079754966 
  

mailto:varzari.leader@gmail.com
mailto:jereghi.leader@gmail.com

