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Termeni de referință
Consultant coordonator de proiect „Asistență tehnică pentru susținerea reformelor”
Fundația Soros-Moldova implementează proiectul „Asistență tehnică pentru susținerea reformelor” în perioada octombrie
2019 – decembrie 2020. În cadrul proiectului va fi acordat suport societății civile și structurilor guvernamentale pentru
implementarea reformelor în domenii cheie. Fundația – împreună cu organizațiile partenere – va oferi expertiza locală și
internațională necesară pentru îmbunătățirea legislației și elaborarea documentelor strategice în: reforma justiției, alegeri,
creșterea competitivității sectorului mass-media, îmbunătățirea serviciilor în domeniul sănătății publice și cel al educației.
Ținând cont de aceste obiective, Departamentul Buna Guvernare va realiza un șir de proiecte ce vizează oferirea asistenței
pentru implementarea reformelor anti-corupție în sectorul managementului proprietăților publice, independența instituțiilor
regulatorii, precum și în recuperarea activelor. În acest context, Departamentul contractează un consultant coordonator de
proiect care va fi responsabil de administrarea și implementarea activităților planificate.
Activități specifice
Pentru implementarea eficientă a activităților, Consultantul va avea următoarele atribuții:
 Coordonarea activităților și oferirea consultanței și a sprijinului de documentare necesar beneficiarilor pentru
desfășurarea evenimentelor organizate în cadrul proiectului;
 Comunicarea cu persoanele de contact din partea instituțiilor guvernamentale, organizațiile partenere și prestatorii
de servicii.
 Elaborarea documentelor informative, analitice sau de altă natură care vor facilita implementarea/ realizarea
activităților planificate, inclusiv cele ce țin de raportarea narativă și financiară corespunzătoare;
 Monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate de beneficiari în cadrul proiectelor de grant implementate ca
parte integrantă a Proiectului, începând cu perfectarea contractului de grant și terminând cu primirea și analiza
raportului narativ și financiar care reflectă cheltuielile privind realizarea Proiectului;
 Elaborarea rapoartelor narative periodice privind implementarea proiectelor și traducerea acestora și a altor
materiale aferente în limba engleză;
 Contribuirea la pregătirea plăților prin asigurarea colectării documentelor justificative, în corespundere cu
procedurile existente;
 Participarea la ședințele de planificare, la întrunirile cu participanții/ beneficiarii Fundației, vizitele de evaluare și
pregătirea documentelor confirmative necesare;
 Asigurarea unei comunicări eficiente cu partenerii Fundației;
 Păstrarea și arhivarea documentelor (inclusiv în format electronic) în condiții corespunzătoare.
Perioada de implementare a activităților: noiembrie, 2019 – decembrie 2020
Rezultatele așteptate:
 Elaborarea calendarului activităților organizațiilor partenere în proiect;
 Comentarii și propuneri cu privire la mersul implementării proiectelor organizațiilor partenere;
 Comentarii privind rapoartele intermediare și finale de activitate ale organizațiilor partenere.
 Rapoarte intermediare și raport final privind implementarea proiectului de asistență;
 Rapoarte lunare de activitate a consultantului;
Evaluarea performanțelor și supervizarea activităților
Performanțele consultantului vor fi apreciate în baza următorilor indicatori:
 Calitatea activităților întreprinse
 Respectarea termenelor-limită de implementare și raportare
 Calitatea rapoartelor lunare de activitate
 Calitatea rapoartelor intermediare și a raportului final privind implementarea programului de asistență tehnică.
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Remunerarea
Remunerarea Consultantului se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru
servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate prezentate de consultant și de actul de primire-predare a lucrărilor
semnat de reprezentantul Programului Buna Guvernare.

Activitatea consultantului va fi monitorizată, coordonată și evaluată de către Directorul Departamentului Buna Guvernare al
Fundației Soros-Moldova.
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