Termeni de referinţă
Inginer în construcţii civile
Poziția: inginer în construcții civile
Angajator: Keystone Human Services International Moldova
INFORMAȚIE GENERALĂ
Asociaţia Keystone Human Services International Moldova (în continuare - Keystone Moldova)
este o organizație non profit care susține copiii, tinerii cu dizabilități și familiile acestora, precum și alte
persoane aflate în dificultate să depășească situațiile dificile și să ducă o viață activă și plină de sens în
comunitățile lor. Scopul organizației este dezvoltarea oportunităților persoanelor care necesită servicii din
cauza condițiilor de sărăcie, abandon, instituționalizare şi alte condiții social adverse. Keystone Moldova
își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova din anul 2004 (informații suplimentare
despre organizație pot fi găsite pe pagina web (www.keystonemoldova.md) și Facebook
(https://www.facebook.com/keystonemoldova).
În 2012 în cadrul Programului ”Comunitate Incluzivă – Moldova” implementat de Keystone
Moldova cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea
Mintală şi Fundaţiei Soros-Moldova Keystone Moldova a creat Serviciul social „Casă comunitară”.
Serviciul social „Casă comunitară” activează în baza Hotărîrii Guvernului nr.885/2015 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă comunitară”
și a standardelor minime de calitate. Casa comunitară este un serviciu social specializat, destinat
persoanelor cu dizabilităţi severe, care necesită asigurarea continuă a condițiilor minime de existență,
protecție, îngrijire şi asistență, pentru a se dezvolta şi include în comunitate. În Casa comunitară din
s.Chirca, rnul Anenii Noi locuiesc 6 persoane cu dizabilități.
În scopul îmbunătățirii condițiilor de trai a persoanelor cu dizabilități plasate în Casa comunitară
Chirca, Consiliul Raional Anenii Noi a alocat resurse financiare și a demarat construcția unei anexe la
Casa comunitară. Resursele alocate, însă, sunt insuficiente și în acest context Direcția Asistență Socială și
Protecție a Familiei Anenii Noi a solicitat suportul financiar al Keystone Moldova pentru a finisa
construcția anexei.
Keystone Moldova contractează un inginer în construcții civile, care va fi responsabil de elaborarea
caietului de sarcini și a devizului estimativ pentru volumul de lucrări nefinisate.
SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ
Inginerul va fi responsabil de:


Evaluarea tehnică a volumului de lucrări necesare pentru finisarea anexei




Elaborarea caietului de sarcini pentru finisarea construcției anexei la Casa comunitară;
Elaborarea devizului de cheltuieli necesare pentru finisarea construcţiei, în conformitate cu
nevoile identificate.

VOLUMUL ESTIMATIV DE LUCRU
Pentru activitățile planificate pentru perioada 9 noiembrie – 10 decembrie 2020 este estimat un
volum de 10 zile de lucru. Activitățile vor fi implementate în comun cu directorul administrativ al
Keystone Moldova și coordonatorul proiectului.
CALIFICĂRI:









Studii universitare în construcţii şi inginerie civilă sau arhitectură;
Minimum 5 ani de experienţă de lucru în construcţii civile;
Experiență anterioară demonstrată în evaluarea tehnică a clădirilor din domeniul infrastructurii
sociale;
Experiență anterioară demonstrată de elaborare a caietelor de sarcini;
Experiență anterioară demonstrată de elaborare a devizelor estimative pentru lucrări de
construcție/reprație în infrastructură;
Abilităţi înalte de organizare şi de management al timpului;
Cunoaşterea limbii române;
Cunoaşterea calculatorului, în particular Microsoft Word și Excel, căutarea online şi
managementul datelor.

CARACTERISTICI PERSONALE:









Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală;
Grad înalt de responsabilitate;
Integritate, discreţie profesională, capacitatea de a trata subiecte confidenţiale;
Tact şi diplomaţie în interacţiunea cu prestatorul de servicii și persoanele cu dizabilităţi;
Promovarea lucrului eficient în echipă şi stabilirea clară a priorităţilor în vederea atingerii
obiectivelor scontate;
Completarea corectă şi la timp a documentelor şi păstrarea lor în conformitate cu cerinţele
înaintate;
Disponibilitatea de a călători;
Disponibilitatea de a lucra după un program flexibil.

PROCEDURA DE APLICARE:
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul și Oferta financiară (costul pentru o zi de
consultanță cu toate taxele incluse). Dosarul se va expedia la adresa electronică:
khsima@keystonehumanservices.org cu mențiunea „Concurs angajare inginer”.
Termen limită de prezentare a dosarului – 5 noiembrie 2020.
Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu.

