Solidarity Fund PL în Moldova angajează
Facilitatori locali în domeniul Revitalizării Urbane

Termenul limită de aplicare: 15 ianuarie 2021
Poziția: Facilitator local
Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova
Programul de referință: Revitalizare Urbană
Tipul contractului: Prestări servicii
Durata contractului: Februarie – noiembrie 2021
Nivel de implicare: Estimativ, șapte – zile pe lună.

Context: Organizația Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în
domeniul dezvoltării urbane din 2017 prin introducerea abordării de Revitalizare Urbană. După
metodologia stabilită, Revitalizarea Urbană este un instrument de dezvoltare urbană care prevede
implementarea acțiunilor integrate într-o anumită zonă urbană în baza unui Program de Revitalizare
Urbană (PRU). Revitalizarea se bazează pe principiile de parteneriat, concentrare a activităților,
finanțare mixtă și management eficient. Pentru mai multe detalii despre revitalizare urbană puteți
accesa: https://solidarityfund.md/dezvoltare-urbana/
Pentru anul 2021, Solidarity Fund PL în Moldova intenționează să consolideze abordarea de
revitalizare urbană în Moldova și să continue cooperarea cu orașele din Moldova, precum și cu
partenerii interesați de acest instrument de dezvoltare. Acțiunile prevăzute includ: elaborarea și
actualizarea Programelor de Revitalizare Urbană, reanimarea implicării comunităților locale, oferirea
suportului financiar pentru proiecte de revitalizare, ș.a.
Pentru asigurarea calității proiectelor realizate, participării și implicării comunitare, asigurarea
dialogului constructiv cu partenerii implicați, orașele vor beneficia de suportul echipelor de facilitatori.
O echipă va include un facilitator local și o persoană din cadrul Agenției Regionale de Dezvoltare,
corespunzător regiunii, care va oferi suport persoanei din Autoritatea Publică Locală (APL)
(oraș/municipiu) responsabile de revitalizare urbană. Ne propunem să formăm patru (4) echipe de
facilitatori.
Facilitatorul local poate fi definit în mod diferit, dar acesta reprezintă în general, un agent de
schimbare socială, un catalizator, un promotor al participării comunitare, capabil să aplice diverse
tehnici și metode pentru mobilizarea actorilor locali interesați în dezvoltarea locală. Facilitatorul este
cel care inspiră și totodată mediază dialogul între diferite persoane, instituții și sectoare.
Scopul principal al poziției este de asigura suport persoanelor responsabile de Revitalizare Urbană din
APL-urile selectare în activitățile relaționate procesului de revitalizare urbană.

Sarcini și responsabilități:
• Stabilirea și facilitarea dialogului între APL (oraș/municipiu), comunitatea locală și alți
parteneri implicați în dezvoltarea urbană locală;
• Oferirea suportului persoanei responsabile de Revitalizare Urbană din APL (oraș/municipiu) în
activitățile de Revitalizare Urbană (elaborarea și/sau redactarea Programelor de Revitalizare
Urbană conform Ghidului și Liniilor directoare, implementarea proiectelor, atragerea
fondurilor, stabilirea parteneriatelor, ș.a);
• Planificarea și moderarea întâlnirilor/ședințelor de lucru/vizitelor în oraș;

•
•
•
•

Participarea la instruiri și ședințe de lucru comune;
Stabilirea unui parteneriat de încredere și dialog constructiv cu echipa de implementare
(persoana responsabilă de revitalizare din APL, ADR și Solidarity Fund PL în Moldova);
Monitorizarea progresului atins față de obiectivele proiectului și redactarea rapoartelor cu
respectarea datelor prevăzute în contract;
Realizarea altor sarcini care rezultă din specificul implementării abordării de Revitalizare
Urbană.

Oferta și beneficii:
• Remunerare competitivă (incl. acoperirea taxelor);
• Flexibilitate în organizarea activităților;
• Oportunitate de învățare și dezvoltare a abilităților profesionale într-un mediu dinamic și
divers;
• Posibilitate de prelungire a contractului sau încadrare în alte activități ale Solidarity Fund PL în
Moldova.
Cerințe față de candidați:
• Experiență de facilitare/training/coaching/consultanță de minim doi ani;
• Experiența de lucru cu instituții și organizații din regiunile Moldovei și/sau în activități de
dezvoltare urbană va constitui un avantaj;
• Studii superioare (științe sociale/arhitectură și urbanism/business și administrare/alte domenii
conexe);
• Abilități puternice de comunicare, interacțiune și mediere;
• Abilități de analiză, scriere, raportare;
• 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,
Google Drive etc.);
• Inițiativă, onestitate, responsabilitate și tendință de 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 unui automobil personal și permis de conducere valid prezintă un avantaj.
Dosarul de aplicare va conține:
1. CV-ul actualizat;
2. O scrisoare de intenție (max. 500 cuvinte) în care se va descrie experiența relevantă, precum și
motivația persoanei de a ocupa poziția în cauză.
Procedura de aplicare. Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și scrisoarea de
intenție) în format electronic, la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md cu mențiunea „Facilitator
local – Revitalizare Urbană”.
Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 ianuarie 2021, ora locală 23:59.
Persoana de contact — Maria Axenti, Specialistă programe și proiecte de dezvoltare, email
— maria.axenti@solidarityfund.md
*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și
procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise
altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

