
  

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

 

 

Poziție: Consultant/ă în evaluarea necesităților instituționale de consolidare a competențelor 

profesioniștilor din sistemul justiției 

 

Locație Chișinău, Republica Moldova 

Data limită de aplicare   27 aprilie, 2020 

Poziția Consultant național 

Proiectul de referință   Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în 
Moldova  

Durata contractului   25 zile 

Tipul contractului Contract de prestare servicii 

Beneficiar Asociația Obștească INVENTO 

 

CONTEXT 

 

Asociația INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în 

anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația 

contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: 

justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări. 

O direcție de activitate a organizației este asigurarea accesului la justiție. În acest sens, 

INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor din justiție și 

îmbunătățirea accesului la justiție a populației, în special din grupurile vulnerabile și 

marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce vor spori capacitățile profesioniștilor 

din sistemul justiției de a furniza servicii calitative, consolidarea societății civile și a inițiativelor 

din justiție,  cât și creșterea nivelului de cunoștințe juridice a populației marginalizate.  

Din martie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Programului Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) în cadrul proiectului Consolidarea eficienței și a 

accesului la justiție în Moldova (în continuare – Proiect), realizat cu finanțarea Suediei. 

În acest context, organizația va contribui la realizarea obiectivului 2 al Proiectului, 
asigurând consolidarea capacităților profesioniștilor din sistemul justiției, pentru realizarea 
coordonată a actului justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile 
la nivel subnațional. 
 

 

 



  
 

În special, INVENTO, va susține implementarea unui program de consolidare a capacităților 

profesioniștilor din sistemul justiției din 4 regiuni din țară1. Astfel  pentru a dezvolta programul 

de consolidare a capacităților, un expert independent va fi contractat pentru a evalua nevoile 

instituționale în formarea competențelor personale (competențelor sociale – așa numitele “soft 

skills”) și profesionale ale profesioniștilor din sistemul judecătoresc, procuratură, organele de 

urmărire penală, avocatură.  

În același context, consultantul/a contractat/ă va conlucra cu echipa Proiectului PNUD 

Laboratorul de Inovații din Moldova și va integra observațiile obținute urmare a exercițiului de 

cartografiere holistică a problemelor de justiție din regiunile selectate. Toate concluziile 

obținute vor fi utilizate pentru a crea un program bazat pe nevoile identificate, care să conțină 

toate elementele conceptului de proiect. 

Rezultatul evaluării va fi un raport final, ce  va conține constatări privind setul de competențe 

necesare îmbunătățirii nivelului de coordonare la nivel subnațional, în realizarea actului justiției 

și îmbunătățirea accesului pentru grupurile vulnerabile de către profesioniștii de la nivel 

subnațional și recomandări cu privire la structura și conținutul programului de consolidare a 

capacităților profesioniștilor din domeniul justiției. 

SCOP 

Evaluarea necesităților instituționale de formare și a subiectelor prioritare de formare a 

competențelor profesioniștilor din sistemul justiției la nivel național și în particular, în 4 regiuni 

de proiect.  

Interval: 1 mai – 15 iunie 

Durata: 25 zile 

Data limită de livrare a produsului final: 15 iunie, 2020  

RESPONSABILITĂȚI 

În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare, 

consultantul va avea următoarele responsabilități:  

1. Evaluarea necesităților și subiectelor prioritare de formare a competențelor soft ale 

profesioniștilor din sistemul justiției;  

2. Identificarea recomandărilor cu privire la programele de formare pentru dezvoltare 

personală. 

3. Elaborarea calendarului de întâlniri cu decidenții/subiecții relevanți. 

4. Prezentarea Raportului de evaluare.  

 

 

 

PRODUSE 

Nr. Activitatea Produse elaborate Perioada limită 
 

1. Aprobarea metodologiei de evaluare a 
necesităților și subiectelor prioritare 
de formare a competențelor soft ale 
profesioniștilor din sistemul justiției 

Metodologie 
aprobată 

8 mai, 2020 

                                                           
1 Regiunile selectate în cadrul programului sunt Soroca, Cimișlia, Comrat și Criuleni 



  

2. Colectarea datelor  25 mai, 2020 
 

3. Analiza datelor  Schița (varianta 
draft) a raportului de 
evaluare  

8 iunie, 2020 

4. Definitivarea produsului  Produs final aprobat 12 iunie, 2020 
 

5. Prezentarea raportului Comunicarea 
raportului 

15 iunie, 2020 

OFERTA FINANCIARĂ 

Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de metodologia propusă și produsul final. 
INVENTO nu va acoperi alte cheltuieli, cum ar fi comunicare sau transport, decât onorariul 
pentru produsul final.  

Plata onorariului se va realiza după prezentarea variantei finale a raportului de evaluare. Oferta 
financiară va fi prezentată în Lei (MDL) și va include suma brută solicitată.  

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI 

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:  

• studii superioare complete în domeniul științelor științe socio-umane (drept, 

administrație publică, sociologie sau alte domenii relevante); 

• experiență în domeniul dezvoltării instituționale și resurse umane;  

• experiență de colaborare cu instituțiile din sistemul justiției;  

• cunoașterea limbilor română, rusă și engleză (scris și oral) la nivel avansat.  

• abilități organizatorice și de comunicare instituțională;  

• punctualitate și responsabilitate;  

• abilități analitice; 

• spirit de inițiativă; 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECTARE 

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină: 

• CV-ul actualizat; 

• Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru; 

• Trimiteri la cercetări/lucrări anterioare realizate în domeniul justiției; 

• Oferta financiară, care va include doar costul final pentru produs. 

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:  

Criteriu: Punctaj: 

Experiență în programele de formare a resurselor umane (13p).  

Activități anterioare în colaborare cu instituții din sistemul justiției (2p)  

15  

 

Cunoașterea specificului sistemului justiției la nivel național (10p) și local 
(8p) 
 

18 



  

Cunoașterea specificului programelor de formare a profesioniștilor din 
domeniul justiției (10p)  

 

10 

Metodologia propusă în realizarea studiului (20p)  20 

Cunoașterea limbii Române (3p), Engleze (1p) și Ruse (3p)  7 

Oferta financiară  

 

30 

Total: 100 

 

 

Dosarul va fi expediat, prin e-mail, la ao.invento@gmail.com, cu subiectul e-mailului 

“Consultanță în evaluarea necesităților instituționale de formare”, până la data de 27 aprilie, 

2020 inclusiv. 

INVENTO promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe 

criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, 

orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar. 

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Ana Indoitu, Coordonator de Proiect, 

care poate fi contactată la adresa de email: comunicare.invento@gmail.com  

mailto:ao.invento@gmail.com
mailto:comunicare.invento@gmail.com

