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          TERMENI DE REFERINŢĂ  

Servicii de consultanță pentru organizațiile societății civile  
privind elaborarea propunerilor de proiect în domeniul dezvoltării sau extinderii serviciilor 

sociale pentru copii, tineri și familii în situație de risc 
   
I. CONTEXT 
 
În cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”  
finanțat  de  Uniunea  Europeană,  implementat  și  co‐finanțat  de  Fundația  Soros‐Moldova,  în 
parteneriat  cu  Keystone  Moldova  și  AO  Institutum  Virtutes  Civilis,  Keystone  Moldova 
contractează servicii de consultanță pentru oferirea asistenței tehnice pentru 19 organizații 
ale societății civile în procesul de elaborare a propunerilor de proiect privind dezvoltarea sau 
extinderea serviciilor sociale pentru copii, tineri și familii în situație de risc.  
 
Scopul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”  
este  de  a  capacita  organizațiile  societății  civile  din  domeniul  social  pentru  a  deveni  piloni 
puternici  în  dialogul  privind  politicile  sociale  și  în  consolidarea  comunității  incluzive  pentru 
grupurile vulnerabile.  
 
În cadrul proiectului, pe 29 martie 2021, a fost lansat Concursul de selectare a conceptelor de 
proiect  pentru  dezvoltarea/crearea  sau  extinderea/diversificarea  serviciilor  sociale  durabile 
adresate persoanelor din grupuri vulnerabile. Concursul este parte a Programului de granturi, 
care se desfășoară în 2 etape:  

1) prezentarea conceptelor de proiect;  
2) prezentarea propunerile de proiect de către organizațiile ale căror concepte vor fi pre‐

selectate.  
 
Programul  de  granturi  include  oferirea  de  suport  pentru  19  organizații  privind  dezvoltarea 
propunerilor de proiect axate pe dezvoltarea sau extinderea serviciilor sociale pentru copii, tinei 
și  familii  în  situație  de  risc,  în  conformitate  cu  regulamentele  de  organizare  și  funcționare  a 
serviciilor sociale și a standardelor minime de calitate. 
 
 
II. SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ: 

Nr.r.  Sarcini  Perioada  Livrabile  Număr zile 
consultanță 

1.  Analiza conceptelor de 
proiect (19 concepte pre‐
selectare) pentru a putea 

Iunie 2021   Conceptul de 
organizare al atelierului 
de scrierea a 
propunerilor de proiect  

1,5 
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ghida OSC‐urile în cadrul 
atelierului  

2.   Pregătirea în comun cu 
alți doi consultanți și 
echipa proiectului a 
agendei și a materialelor 
pentru realizarea 
atelierelor de elaborare a 
propunerilor de proiect 
în baza conceptelor 
aprobate de către  OSC‐
uri în comun cu 
partenerii lor (autorități 
publice și/sau instituții 
publice 

Iunie 2021   Agendă  

 Materiale, prezentări 
PP 

1 

3.  Co‐facilitarea a 3 ateliere 
(câte două zile per 
atelier) pentru 
reprezentanții OSC‐urilor 
și partenerul lor din 
cadrul autorităților 
publice locale / instituții 
publice în scopul 
elaborării propunerii de 
proiect  în baza 
conceptului aprobat  
(activitățile vor fi 
realizate cu prezență 
fizică)  

Iulie 2021  Raport de consultanță 
per atelier  

6

4.   Suport  OSC‐urilor  în 
definitivarea 
propunerilor de proiect și 
a bugetelor: 
4.1 Realizarea  ședințelor 

de mentorat (online)  
4.2 Suport  la  distanță  în 

definitivarea 
propunerilor  de 
proiect și a bugetelor 

4.3 Facilitarea  dialogului 
dintre OSC și APL sau 

Iulie 2021  19 propuneri de 
proiect depuse în etapa 
a II a concursului; 

 Raport de consultanță  

15,5
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instituțiile  publice 
privind  dezvoltarea 
parteneriatelor  (la 
necesitate  vor  fi 
organizate  de  către 
Keystone  Moldova 
deplasări  pentru 
realizarea  ședințelor 
comune,  cu 
participarea  OSC, 
APL,  echipa 
proiectului  și 
consultant) 

4.4 Suport  organizațiilor 
în  elaborarea  și 
semnarea Acordurilor 
de  colaborare    sau 
Scrisorilor  de  suport 
semnate  de 
autoritățile  publice/ 
instituțiile  publice 
partenere  

III. CERINȚE DE CALIFICARE: 
 Studii universitare sau post‐universitare în domeniul social;  
 Experiență  de  cel  puțin  3  ani  în  oferirea  de  asistență  tehnică  și  suport  organizațiilor 

societății civile;  
 Experiență în scrierea și implementarea proiectelor în domeniul social;  
 Abilități  organizatorice  excelente,  capacități  de  acordare  a  serviciilor  de  mentorat  și 

supervizare;  
 Abilități de comunicare şi negociere atât la nivel local, cât și național;  
 Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);  
 Abilități bune de lucru în echipă.  
 

IV. PERIOADA DE CONTRACTARE: Iunie – August 2021 

Consultantul  va  planifica  și  coordona  toate  activitățile  cu  coordonatorul  proiectului  
„Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” din cadrul Asociației 
Keystone Moldova.  

V. PROCEDURA DE APLICARE:  
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:  
1) CV‐ul, care va conține și datele de contact a 2 persoane de referință; 
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2) Oferta financiară elaborată conform Anexei.  
 

Documentele  semnate  și  scanate  pot  fi  expediate  la  adresa  de  e‐mail:  khsima@khs.org  ,  cu 
mențiunea „Servicii de consultanță pentru OSC ‐ dezvoltarea sau extinderea serviciilor sociale 
pentru copii, tineri și familii în situație de risc” până la data de 23 Iunie 2021, or.17.00  

Doar persoanele selectate vor fi contactate.  
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Anexă  OFERTA FINANCIARĂ 

Nr.r.  Sarcini   Livrabile  Număr  zile 
consultanță  

Costul  zilelor  de 
consultanță, 
EURO,  cu  toate 
taxele incluse 

1.  Analiza  conceptelor  de 
proiect  (19  concepte  pre‐
selectare)  pentru  a  putea 
ghida  OSC‐urile  în  cadrul 
atelierului  

 Conceptul de 
organizare al atelierului 
de scrierea a 
propunerilor de proiect 

1,5 

2.  Pregătirea în comun cu alți 
doi consultanți și echipa 
proiectului a agendei și a 
materialelor pentru 
realizarea atelierelor de 
elaborare a propunerilor de 
proiect în baza conceptelor 
aprobate de către  OSC‐uri 
în comun cu partenerii lor 
(autorități publice și/sau 
instituții publice 

 Agendă  

 Materiale, prezentări 
PP 

1   

3. 
 
 
 
 
 

Co‐facilitarea  a  3  ateliere 
(câte  două  zile  per  atelier) 
pentru  reprezentanții  OSC‐
urilor  și  partenerul  lor  din 
cadrul  autorităților  publice 
locale  /  instituții  publice  în 
scopul  elaborării  propunerii 
de  proiect    în  baza 
conceptului  aprobat 
(activitățile  vor  fi  realizate 
cu prezență fizică)  

 Raport de consultanță 
per atelier  

6   

4. 
 

Suport  OSC‐urilor  în 
definitivarea  propunerilor 
de proiect și a bugetelor: 
4.1 Realizarea  ședințelor  de 

mentorat (online)  
4.2 Suport  la  distanță  în 

definitivarea 
propunerilor  de  proiect 
și a bugetelor 

 19 propuneri de proiect 
depuse în etapa a II a 
concursului; 

 Raport de consultanță  

15,5   
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4.3 Facilitarea  dialogului 
dintre  OSC  și  APL  sau 
instituțiile  publice 
privind  dezvoltarea 
parteneriatelor  (la 
necesitate  vor  fi 
organizate  de  către 
Keystone  Moldova 
deplasări  pentru 
realizarea  ședințelor 
comune, cu participarea 
OSC,  APL,  echipa 
proiectului și consultant)

4.4 Suport  organizațiilor  în 
elaborarea  și  semnarea 
Acordurilor  de 
colaborare    sau 
Scrisorilor  de  suport 
semnate  de  autoritățile 
publice/  instituțiile 
publice partenere  

  TOTAL     24 zile    

 

Data ________________________                                                       Semnătura____________________   

 
 


