TERMENI DE REFERINȚĂ
Expert/grup de experți în elaborarea unei analize ex ante

Termenul limită de aplicare: 28 august 2022
Poziția: Expert/grup de experți în elaborare analizei ex ante a activității salvatorilor și pompierilor
voluntari din Republica Moldova
Organizația: Solidarity Fund PL în Moldova
Tipul contractului: Prestări servicii
Durata contractului: 3 luni
Limbi de lucru: română, engleză

SCOPUL SERVICIILOR:
Elaborarea unui analizei ex ante a legislației Republicii Moldova referitoare domeniului voluntariatului
în situațiile de urgență și funcționării Posturilor Teritoriale de Salvatori și Pompieri Voluntari.
CONTEXTUL:
Solidarity Fund PL în MD implementează în perioada 01.03.2022-30.04.2023 proiectul „Consolidarea
capacităților de protecție civilă în Republica Moldova” care are drept scop crearea unui mediu
favorabil pentru funcționarea și dezvoltarea Posturilor Teritoriale de Salvatori și Pompieri Voluntari
(PTSPV) ca element cuprinzător al sistemului de protecție civilă din țară. Proiectul este considerat un
proiect pilot care va evalua cadrul de reglementare și experiența actuală de funcționare a PTSPV
(inclusiv a capacităților tehnico-materiale și de resursă umană), pentru a oferi soluții și a le testa în
vederea elaborării unor standarde de funcționare. Acesta va fi implementat în conformitate cu
viziunea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și a Ministerului Afacerilor Interne
(MAI), pe baza celor mai bune practici ale UE și în parteneriat cu 7 comunități rurale selectate.
Proiectul este implementat atât la nivel central, prin elaborarea unui cadru de reglementare mai
favorabil și a unor standarde, cât și la nivel local, pentru a testa soluțiile în practică. Ca urmare a
rezultatelor pozitive, soluțiile ar putea fi multiplicate în următoarele etape ale proiectului.
Proiectul actual este format din patru componente:
• Componenta 1: Proiectarea unui cadru de reglementare mai favorabil pentru dezvoltarea
PTSPV. Elaborarea documentului de program care descrie proiectarea soluției model, posibila
îmbunătățire a contextului de reglementare (inclusiv recomandări pentru modificarea legii),
trasează o viziune cuprinzătoare a dezvoltării PTSPV ca element al sistemului de protecție
civilă și definește standardele de bază în ceea ce privește: (i) instruirile pompierilor voluntari;
(ii) condițiile de echipare și de infrastructură și (iii) proceduri operaționale de intervenție;
• Componenta
2:
Pilotarea
standardelor elaborate
în
comunitățile
rurale
selectate. Îmbunătățirea infrastructurii și a echipamentului PTSPV selectate, în conformitate
cu standardele convenite.
• Componenta 3: Îmbunătățirea formării și a capacităților operaționale ale PTSPV. Soluție
model de testare în ceea ce privește instruirile și procedurile operaționale, inclusiv implicarea
instructorilor IGSU și a pompierilor în furnizarea de instructaje practice pentru PTSP.
• Componenta 4: Consolidarea implicării comunității și a încrederii publicului în
PTSP. Organizarea evenimentelor publice care promovează salvatorii și pompierii, inclusiv
festivalul național. Și acordarea sprijinului pentru dezvoltarea unei asociații reprezentative ca
promotor al pompierilor și salvatorilor voluntari din țară.
În cadrul proiectului se preconizează obținerea următoarelor rezultate:
• un document de politici care conține viziunea dezvoltării PTSPV ca element al sistemului de
protecție civilă din țară și care va determina standardele de bază ale funcționării PTSPV;
• standardele pilotate în comunitățile rurale selectate;

•

consolidarea încrederii publice, precum și a percepției pozitive față de pompierii voluntari.

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI:
Elaborarea analizei ex ante a voluntariatului în situații de urgență și funcționării Posturilor Teritoriale
de Salvatori și Pompieri Voluntari
În evaluarea ex-ante, procesul va fi împărțit în trei faze:
•

Faza de inițiere - în această primă perioadă, expertul/experții se vor concentra pe elaborarea
metodologiei de elaborare al analizei. Aceasta va implica colectarea de date pentru cercetare și
structurarea informațiilor în scopul cartografierii situației. Totodată, această primă fază va
permite pregătirea detaliată a chestionarelor de interviu (cu reprezentanții APL, cu pompierii
voluntari, asociațiile din domeniu etc ). Etapa va demara cu o ședință comună cu IGSU, MAI și
Solidarity Fund PL în MD.

•

Analiză - prima parte a acestei faze va avea mai mult un caracter intern și se va concentra pe
compararea datelor din prima etapă și găsirea unor relații statistice sau logice în baza
principalelor instrumente analitice (analiza tendințelor, tabelelor, rapoartelor). A doua parte a
etapei va implica analiza legislației Republicii Moldova referitoare la posibilitatea activității
PTSPV. Vor fi evaluate si expuse prevederile ce favorizează activitatea, prevederile ce
restricționează dezvoltarea PTSPV, lacunele din legislație precum și posibile modele de
intervenție asupra cadrului normativ in vederea creării unui mediu favorabil dezvoltării PTSPV în
localitățile rurale ale Republicii Moldova.

•

Sinteza și raportarea - ultima etapă de analiza va fi utilizată pentru o sinteză a constatărilor de
evaluare, identificarea celor mai importante probleme din domeniu, elaborarea unor concluzii și
formularea recomandărilor. Raportul va produce recomandări concrete, practice și
implementabile, subliniind justificarea acestora, părțile interesate responsabile, și perioada de
implementare.

LIVRABILELE AȘTEPTATE ȘI TERMENII DE LIVRARE:
•

Elaborarea analizei ex ante a voluntariatului în situații de urgență și funcționării
Posturilor Teritoriale de Salvatori și Pompieri Voluntari – până la data de 30.10.2022

RAPORTAREA:
Expertul va raporta către Solidarity Fund PL în MD, materialele fiind prezentate și partenerior de
implemantare
PROFILUL EXPERTULUI/GRUPULUI DE EXPERȚI:
•
•
•
•
•
•

Diplomă sau grad universitar într-o disciplină din domeniul drept, protecție civilă, administrare
publică sau similare domeniului protecției civile;
Cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă pentru politici publice și evaluări ale
intervențiilor publice;
Cursuri suplimentare la subiecte aferente sunt un avantaj;
Experiențe profesionale în proiecte internaționale sunt un avantaj;
Abilități analitice excelente;
Abilități de comunicare în limbile engleză și română;

•
•

Capacitatea de lucru orientată spre rezultate;
Capacitate de a lucra în echipe mixte de specialiști/experți locali și internaționali.

DOSARUL VA CONȚINE URMĂTOARELE ACTE:
1. CV-ul/CV-urile actualizate;
2. Oferta financiară detailată ( inclusiv prețul transportului per 1 km parcurs).
Procedura de aplicare. Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și oferta financiară)
în format electronic, la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md cu mențiunea subiectului mesajului:
Expert/experți în elaborare de politici publice
Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 august 2022, ora 18:00.
Procedura de selectare și evaluare:
Dosarele depuse vor fi analizate în cadrul unui proces de evaluare în două etape:
Etapa 1: Evaluarea formală
La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale ale aplicanților. Aceasta include
examinarea corespunderii dosarului cu termenii de referință, precum și verificarea tuturor
componentelor dosarului (CV, oferta financiară).
Etapa 2: Evaluarea de conținut a dosarului
O echipă de minimum 3 evaluatori va efectua evaluarea componentelor dosarului în raport cu criteriile
incluse în formularul de evaluare.
Criteriile pentru procesul de selecție sunt următoarele:
• Experiență relevantă, inclusiv calificările și abilitățile profesionale enumerate la „Profilul
Expertului/experților” (cel mai mare scor posibil - 50);
• Studii superioare relevante (cel mai mare scor posibil - 30);
• Preț rezonabil (cel mai mare scor posibil - 20).
Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă:
P = Pmin / Pof x 20 de puncte, unde:
Pmin - cel mai mic preț propus
Pof - preț prezentat în oferta examinată
P - numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul
complet.
Primii 3 candidați care vor acumula cel mai mare punctaj în cadrul procesului de evaluare a dosarelor,
vor fi invitați la interviu.
*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.

