
 

 

Context: Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de 
stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a 
contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea SFPL în MD puteți afla mai multe aici.  

 
Denumirea serviciilor 
Obiectivul achiziției îl constituie realizarea evaluării externe intermediare și finale a proiectului 
„LEADER pentru Moldova Rurală”, finanțat de USAID Moldova și Polish aid. 

Sarcini și responsabilități ale ofertantului 
Se așteaptă ca prestatorul să monitorizeze implementarea proiectului în conformitate cu Contractul de 
Grant și Planul de Implementare aprobat și să efectueze evaluarea intermediară și finală a proiectului. 

Cerințe fața de servicii 
Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:   

• Evaluarea proiectului în termeni de coordonare și management al acestuia;  
• Evaluarea progresului curent al proiectului în raport cu activitățile și obiectivele 
proiectului;  
• Evaluarea relevanței activităților proiectului (inclusiv cele ale partenerilor de 
implementare) în raport cu obiectivele proiectului;   
• Determinarea măsurii în care echipa proiectului a putut identifica riscul și răspunde 
corespunzător în momentul apariției acestuia;  
• Investigarea principalelor provocări întâmpinate în timpul implementării proiectului și 
analiza a cum acestea ar fi putut fi depășite;  
• Identificarea și consemnarea lecțiilor învățate și elaborarea unor recomandări privind 
activitățile specifice care trebuie desfășurate;  

Livrabile în cadrul procesului de evaluare:   
• Plan de evaluare a proiectului care va include metodologia de evaluare;  
• Raport de evaluare intermediară;  
• Raport de evaluare finală.   

Competențe și calificări necesare fața de ofertant 

• Diplomă de studii universitare de masterat în domeniul managementului/evaluării 
proiectelor, drept, economie, administrare publică sau alte domenii conexe/ 
relevante;   

• Experiență în domeniul evaluării proiectelor internaționale și realizării studiilor de 
impact;  

• Cunoștințe și experiență în utilizarea diferitelor instrumente de evaluare;  

• Experiență în managementul proiectelor, monitorizare și evaluare. 
 
Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termen
ii de referință.  

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 mai, ora 18:00.  
  

https://solidarityfund.md/


* Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și 
neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției 
anunțate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în 
scopul și procesul de achiziții, 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.   

 

 


