
  
 

 

   
 

  

                                                                       TERMENI DE REFERINȚĂ 

 Experți în dezvoltare locală pentru asistență Grupurilor de Acțiune Locală în elaborarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locală 

 

Funcția: Expert în dezvoltare locală 

Limba de comunicare: Româna, Rusa 

Termen limita de aplicare: 14 februarie 2021 

Tipul contractului: Contract de prestare servicii 

Durata contractului: 9-10 luni 

Context 

Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) din Republica 
Moldova, continue să contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru funcționarea și 
dezvoltarea Grupurilor de Acțiune Locală și implementarea abordării LEADER* pentru 
dezvoltarea zonelor rurale din Moldova, în cadrul parteneriatului strategic cu Ministerul 
Agriculturii Dezvoltării Regionale și a Mediului. LEADER este un instrument de dezvoltare rurală 
teritorială. Principalul element al funcționării abordării LEADER este parteneriatul intersectorial 
teritorial în componența căruia sunt 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 a microregiunii (inclusiv 
finanțarea intervențiilor de dezvoltare). Acest Parteneriat teritorial este denumit Grup de Acțiune 
Locală. 

Astfel,  în conformitate cu necesitățile procesului de implementare a abordării LEADER din RM, 
Solidarity Fund PL în Moldova anunță concurs pentru recrutarea experților în dezvoltare locală, 
care vor acorda asistență și suport Grupurilor de Acțiune Locală în procesul de 
actualizare/ajustare a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL).  

Scopul angajării 

Experții selectați vor fi responsabili pentru actualizarea/ajustarea strategiilor de dezvoltare 
locală ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Procesul trebuie să fie participativ, cu implicarea 
membrilor GAL și a reprezentanților comunității  locale din GAL.    

Sarcini și responsabilități: 

În colaborare cu echipa de implementare, experții vor îndeplini următoarele sarcini: 

➢ Analiza situației în GAL și a SDL a GAL, elaborarea planului de lucru individualizat pentru 

fiecare GAL; 

➢ Identificarea actorilor locali care vor fi implicați în procesul de elaborare a SDL; 

➢ Organizarea și desfășurarea ședințelor de lucru în GAL; 

➢ Colectarea, generarea și analiza datelor;  

➢ Elaborarea/ajustarea  SDL a GAL;  

➢ Consultarea proiectului SDL cu reprezentanții GAL;  

➢ Analiza propunerilor de completare/modificare ale membrilor GAL; 

➢ Ajustarea proiectului în conformitate cu propunerile parvenite din partea GAL. 



  
 

 

   
 

Toate livrabilele vor fi agreate cu Solidarity Fund PL în Moldova în dependență de necesitățile 
fiecărui GAL în parte.  

Cerințe față de candidați: 

Educație: 

• Studii superioare in administrare publică, juridice, dezvoltare locală sau regională etc.; 
• Studii de masterat în domeniile sus-menționate va constitui un avantaj 

Experiență: 

• Minim 2 ani de experiență în procesul de elaborare/ implementare planurilor, strategiilor 

de dezvoltare locală;  

• Minim 2 ani experiență în domeniul dezvoltării locale/ regionale, conlucrare cu 

autoritățile publice, organizațiile sectorului civic, antreprenorial. 

Alte abilități: 

• Abilități de elaborare, analiză și prezentare a informației; 

• Cunoașterea specificului abordării LEADER la nivel local, național și european; 

• Cunoașterea limbilor română și rusă, obligatoriu; 

• Abilități excelente de comunicare orală și scrisă; 

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

Google Drive, PPT, etc.); 

• Abilități excelente de interacțiune și comunicare cu persoane din medii și culturi diferite; 

• Responsabilitate, integritate, entuziasm și abordare creativă în soluționarea unor situații 

de impas; 

• Cunoștințe și abilități în mobilizarea comunităților locale și valorificarea resurselor locale;  

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

Procedura de aplicare 

Persoanele interesate, care corespund criteriilor menționate mai sus, sunt rugate să transmită la 
adresa de e-mail: hr@solidarityfund.md cu mențiunea „Expert în dezvoltare locală”, 
următoarele documente: 

1. CV-ul;  
2. Scrisoare de motivare, cu mențiunea experienței și a motivației personale pentru această 

poziție; 
3. Conceptul general al conținutului Strategiei de Dezvoltare Locală; 
4. Oferta financiară (în valuta MDL). 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 februarie 2021, ora locală 10:00.  

Pentru informații suplimentare și întrebări referitor la poziție Vă rugăm să adresați la adresa e-
mail: marina.albu@solidarityfund.md sau nr. de telefon: +373 60233312, persoana de contact: 
Marina Albu, vice director Solidarity Fund PL în Moldova. 

*abordarea LEADER – este abreviere din limba franceză care înseamnă ”Legături între acțiuni 
pentru dezvoltarea economiei rurale”. 

**Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL 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. 

 

mailto:hr@solidarityfund.md
mailto:marina.albu@solidarityfund.md

