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TERMENII DE REFERINȚĂ  (ToR) 

Act. 3.2. Elaborarea modelului de parteneriat între APL de nivel I și II cu asociațiile obștești locale privind 
monitorizarea, evaluare și dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru copii și tinerii din grupurile vulnerabile 

Context: 
Asociaţia Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada Septembrie 2020 - August 2021 Proiectul “Parteneriate 
locale pentru Incluziune”, în cadrul programului de granturi ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica 
Moldova,  finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.  

Scopul proiectului este de a consolida parteneriatele dintre autoritățile publice locale responsabile de domeniul social și 
asociațiile obștești locale din 3 localități (Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă)  în scopul asigurării incluziunii sociale a copiilor 
și tinerilor din grupuri vulnerabile și dezvoltării serviciilor sociale  integrate la nivel de comunitate. 

Cel de al III-lea obiectiv al proiectului este de a creare parteneriate durabile și eficiente dintre autorități publice locale 
responsabile de domeniul social din Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă și asociații obștești în scopul promovării participării 
comunității în soluționarea problemelor persoanelor aflate în dificultate. 

Modelul de parteneriat între APL de nivel I și II cu asociațiile obștești locale privind monitorizarea, evaluare și dezvoltarea 
serviciilor sociale va servi ca un instrument de lucru care prevede concret pașii de acțiune necesari pentru a facilita 
consolidarea dialogului și legăturilor între reprezentanții APL și organizații neguvernamentale locale pentru a dezvolta 
servicii sociale integrate eficiente și durabile. 

Expertul/experții selectați va/vor: 

1) organiza 3 ședințe de lucru cu APL nivel I, nivel II și asociațiile obștești din raioanele Fălești, Anenii Noi și Ștefan- 
Vodă, pentru a analiza și discuta modul de colaborare dintre principali actori la nivel de comunitate (câte o 
ședință per raion)  

2) elabora o instrucțiune privind etapele care urmează a fi întreprinse de către părți pentru a iniția și semna un acord 
de parteneriat, drepturi și obligații, modul de monitorizare a nivelului de realizare a parteneriatului, cuantificarea 
rezulatelor obținute pentru comunitate; 

3) elabora modelul acordului de parteneriat între APL nivel I, nivel II și organizațiile neguvernamentale locale care 
poate fi utilizat de către partenerii locali pentru a instituționaliza colaborarea și dialogul; 

4) organiza 3 ședințe pentru a prezenta modelul de parteneriat (câte o ședință per raion). 

Criterii de selecție : 

Expertul  va fi selectat pe baza următoarelor criterii: 

1) Expertiza relevantă în domeniul dezvoltării, evaluării și monitorizării serviciilor sociale, precum și interacțiunii cu 
reprezentanții APL și organizații neguvernamnetale ; 

2) Cunoașterea sistemului social și a modul de funcționare a serviciilor sociale în Republica Moldova; 
3) Abilități analitice și de cercetare bine dezvoltate;  
4) Experiență în elaborarea ghiduri, instrucțiuni, ate tipuri de documente relevante domeniului .  

Perioada: mai 2021. 

Formatul ședințelor/sesiunilor 

ședințele pot fi organizate on line sau față în față (cu respectarea restricțiilor și regulilor ce țin de starea 
epidemiologică la nivel de naționla/raional/local). 

Tip contract: contract prestări servicii 

Durata : 40 ore de lucru 

Documente livrabile: 
1. Minutele ședințelor cu APL și organizații neguvernamentale; 
2. Instrucțiune/ghid în format electronic privind etapele inițierii și implementării unui parteneriat în domeniul dezvoltării, 

monitorizării și evaluării serviciilor sociale la nivel de comunitate. 
3. Model acord de parteneriat; 
4. Act de recepție a serviciului prestat. 
 

Comunicarea: sesiuni on line pe platforma ZOOM sau Microsoft team. 
 

Limba de comunicare: limba română. 
 


