
Solidarity Fund PL în Moldova angajează   
Specialist(ă) în domeniul Dezvoltării Urbane  

  
Termenul limită de aplicare: 28 martie 2021  

Poziția:  Specialist(ă) în domeniul Dezvoltării Urbane 

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova  

Tipul contractului: Contract individual de muncă  

Durata contractului: Contractul pe durata determinată cu posibilitate de prelungire  

Limbi de lucru: română, rusă, engleză  

Implicare: normă deplină 

 
 

Context: Organizația Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în 
domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Până în prezent a fost pilotată și multiplicată abordarea 
de Revitalizare Urbană, iar pentru anii 2021-2022, Solidarity Fund PL în Moldova își propune să 
contribuie la consolidarea Revitalizării Urbane în Republica Moldova prin sprijinirea procesului de 
instituționalizare, cofinanțare a proiectelor și dezvoltare a capacităților locale. De asemenea, 
Solidarity Fund PL în Moldova susține partenerii la nivel național, regional și local în implementarea 
politicilor și programelor naționale de dezvoltare urbană. Pentru mai multe detalii despre activitățile 
organizației din domeniul dezvoltării urbane accesați: https://solidarityfund.md/dezvoltare-urbana/  
 
Scopul poziției este de asigura coordonarea eficientă a proceselor în domeniul dezvoltării urbane în 
care este implicată Solidarity Fund PL în Moldova. 
  
Sarcini și responsabilități:  

• Coordonarea și implementarea activităților organizației din domeniul dezvoltării 
urbane; 
• Contribuire la conceptualizarea proceselor și elaborarea noilor instrumente de 
dezvoltare urbană în domeniile de implicare ale organizației; 
• Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea 
obiectivelor organizației din domeniul dezvoltării urbane; 
• Comunicarea cu partenerii organizației în domeniul dezvoltării urbane (MADRM, ADR-
uri, APL-uri, organizații externe/internaționale); 
• Implicare în programele de finanțare (fonduri, granturi, etc.); 
• Pregătirea rapoartelor prin colectarea și sistematizarea informațiilor; 
• Organizarea evenimentelor, ședințelor în cadrul procesului;  
• Participarea la evenimente de parteneriat și promovare, stabilirea relațiilor de 

parteneriat în domeniu; 
• Pregătirea materialelor necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, 
seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.; 
• Implicare în activitățile de achiziții, management financiar, management 
organizațional; 
• Alte activități operaționale și management organizațional. 

 
  
Oportunități:  

• Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;  
• Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;  
• Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă 
dezvoltare. 

 

https://solidarityfund.md/dezvoltare-urbana/


 Competențe și calificări necesare:  
• Studii superioare (arhitectură și urbanism/ științe sociale/administrare publică/alte 

domenii conexe);  
• Experiența de lucru în domeniul urbanismului, politicilor urbane și/sau în alte 
activități de dezvoltare urbană de minim doi ani;  
• Experiență de coordonare a proiectelor și/sau granturilor de minim doi ani;  
• Experiența de lucru cu instituții/organizații în domeniul dezvoltării regionale/urbane 
la nivel național, regional sau local va constitui un avantaj;  
• Cunoștințe despre politicile naționale din domeniul dezvoltării regionale/urbane; 
• Deschidere spre inovație/vizionare și abilități de a lucra în circumstanțe dinamice; 
• Abilități excelente de interacțiune și comunicare; 
• Abilități de analiză, scriere, raportare;  
• Abilități de a lucra independent și în echipă;  
• Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză;   
• Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);   
• Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare. 
 

Dosarul de aplicare va conține:  
1. CV-ul actualizat;  
2. O scrisoare de intenție (max. 1 pag.) în care aplicantul va răspunde la următoarele 
întrebări: 1. Cum experiența dvs. profesională corespunde sarcinilor poziției? 2. De ce ați 
dori să activați în poziția propusă? 3. Care este viziunea dvs. cu privire la dezvoltarea 
orașelor din Moldova?   

 
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 subiectului 
mesajului: Specialist(ă) în domeniul Dezvoltării Urbane. 
  
Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 martie 2021, ora locală 23:59.  
Persoana de contact — Maria Axenti, Manager, Unitatea Dezvoltare Urbană, 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.  
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