
 

1 
 

Termeni de Referință  
  

Servicii: Consultanță în resurse umane  
Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova   
Tipul contractului: Prestări servicii  
Durata contractului: ianuarie 2023 – decembrie 2025   
Nivel de implicare: în dependență de necesitățile organizaționale (la solicitarea)  
Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 ianuarie 2023, ora 09:00  
  
Context: Solidarity Fund PL în Moldova 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 Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai 
multe aici.   
Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii.  
 
Descrierea achiziției (cerințe esențiale):  

 Mentorat pentru unitatea de resurse umane a organizației; 
 Suport în adaptarea și implementarea procedurilor interne ce vizează resursele umane; 
 Suport în analiza necesităților de viitor a resurselor umane în conformitate cu planul strategic;  
 Suport în stabilirea competențelor necesare a fi dezvoltate în organizație; 
 Suport în îmbunătățirea mecanismului de evaluare a performanțelor membrilor echipei;  
 Suport în elaborarea și implementarea planului de dezvoltare profesională a membrilor echipei; 
 Suport în elaborarea strategiilor de consolidare a echipei și supravegherea implementării 

acestora; 
 Facilitarea și eficientizarea comunicării în echipă; 
 Inițierea altor activități relevante pentru atingerea obiectivelor organizației în domeniul 

managementului resurselor umane; 
 

Aplicanți eligibili:  
 Persoană juridică sau persoană fizică cu studii superioare (licență/ master) într-un domeniu 

relevant de studiu și/ sau combinația echivalentă de studii și experiență profesională 
 Experiență consolidată în domeniul resurselor umane ale ONG-urilor de minim5 (cinci) 

ani;  Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare. 
 
Criteriile de evaluare a ofertelor:  
 

Criterii  Punctaj  

Studii superioare (licență/ master) într-un domeniu relevant de studiu și/ sau 
combinația echivalentă de studii și experiență profesională  

max.10 

Experiența de lucru în domeniul resurselor umane ale ONG-urilor de minim 
5 (cinci) ani 

max.20 

Experiență în evaluarea performanțelor max. 20 

Cunoștințe lingvistice: fluență în limba română și cunoașterea bună a limbii 
ruse. Cunoașterea limbii engleze constituie avantaj 

max.10 

Cunoștințe și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.)  max.10 

Preț rezonabil.  
Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă: P = 
Pmin / Pof x30 de puncte, unde: Pmin - cel mai mic preț propus Pof -preț 
prezentat în oferta examinată P - numărul de puncte acordate ofertei 

max. 30 
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examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet. Fiecare 
membru al Comisiei va efectua evaluarea în mod individual. După evaluare, 
se va calcula scorul mediu obținut de fiecare ofertant.   

 
Oferta trebuie să conțină următoarele date:    

1. Datele de contact (denumirea companiei, adresa sediului ,  adresa de e-mail, datele 
persoanelor de contact, numărul de telefon); în caz de persoana fizică - numele, prenumele, 
adresa de e-mail, numărul de telefon; 

2. CV-ul aplicantului sau portofoliul persoanei juridice, cu descrierea experienței;  
3. oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe), care va include prețul în 

MDL (valoarea netă – fără TVA și alte impozite) per oră de servicii.   
  
 La ofertă vor fi anexate următoarele documente:  

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice/Camera Înregistrării 
de Stat (în cazul persoanelor juridice);   

2. Diplomă de licență/Master;  
3. CV-ul candidatului sau dosarul persoanei juridice care reflectă experiența relevantă;  
4. Alte documente relevante.  

 
Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta 
pe consultanță în resurse umane”.  
 
* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a 
menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.    
** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării 
procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul 
la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi 
transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs 
cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md.    
*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul 
selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina 
web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică 
acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept confidențiale.     
 **** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de 
conformitate.  
 


