Termeni de Referință
Asociația Obștească Coaliția „Vocea Romilor” anunță
Concurs pentru selectarea unui/unei consultant/ă sau companie
pentru prestarea serviciilor de Training și Coaching
în elaborarea și implementarea proiectelor locale
1. Context
În cadrul proiectului „Pas cu pas găsim soluții pentru Romii din Republica Moldova” implementat de
Asociația Obștească Coaliția „Vocea Romilor” cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare
și Cooperare (SDC) și Suedia, se anunță Concurs pentru selectarea unui/unei consultant/ă sau companii
pentru prestarea serviciilor de Training și Coaching în elaborarea și implementarea proiectelor locale.
2.Scopul proiectului
Abilitarea, formarea și consolidarea capacităților societății civile rome pentru o participare mai activă
în procesele decizionale ale comunității, contribuind la responsabilizarea instituțiilor și comunităților
de romi. Totodată proiectul urmărește susținerea dezvoltării socio-cultural-economice durabile a
comunităților locale, în concordanță cu necesitățile cetățenilor, prin oferirea de granturi către
organizațiile societății civile rome pentru implementarea ideilor inovative în 6 domenii:
1. Împuternicirea și dezvoltarea rețelei de mediatori comunitari.
2. Facilitarea accesului la servicii decente de sănătate publică.
3. Activități de abilitare a părinților (în special al femeilor rome).
4. Dezvoltare comunitară din perspectiva drepturilor omului.
5. Activități de promovare a patrimoniului cultural al romilor.
6. Activități de mobilizare civică a tinerilor romi (crearea Rețelei Naționale a Tinerilor Romi din
Republica Moldova).
În perioada iunie – noiembrie 2020 Asociația Obștească „Coaliția Vocea Romilor”, planifică
organizarea a 8 Workshop-uri (Ateliere de Lucru) aferente abilitării a 6 ONG-uri rome, membri CVR,
privind managementul proiectelor. Coach-ul (mentorul) va dezvolta capacitățile ONG-urilor rome cu
privire la elaborarea și implementarea proiectelor.

3. Obiectiv
CVR va angaja un consultant și/sau companie specializată în prestarea serviciilor de Training și
Coaching care să instruiască și să ghideze Organizațiile non-guvernamentale ale Romilor selectate în
vederea elaborării și implementării cu succes a proiectelor locale.
În cadrul acestui Obiectiv, trainingul-urile vor avea ca scop dezvoltarea de noi abilități și cunoștințe în
elaborarea și implementarea proiectelor direcționate pe grupurile defavorizate (persoanele de etnie
Romă), cu scopul de a ajuta reprezentanții Societății Civile Rome să-și dezvolte cu succes capacitățile
de management organizațional.
Coachingul va presupune asistența în elaborarea proiectelor, furnizarea de sfaturi, recomandări și
ghidare în procesul de deprindere a abilităților obținute în rezultatul training-urilor, inclusiv efectuarea
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primilor pași în vederea accesării de către beneficiar a finanțărilor, alături de un coach (mentor).
Totodată, mentorul va efectua câte o vizită de monitorizare în localitățile unde se vor implementa
proiectele.
4. Aspecte organizaționale
Asociația Obștească Coaliția „Vocea Romilor” va lansa un concurs de identificare și selectare a 6 ONGuri Rome interesate de cursurile de instruire. Training-urile vor fi desfășurate în mun. Chișinău.
Conceptul, structura și metodologia training-urilor vor fi elaborate de experții selectați, fiind discutate
și agreate cu membrii secretariatului CVR.
Secretariatul CVR va asigura logistica evenimentelor instructive.
Cele 6 ONG-uri rome instruite de expert, vor avea posibilitatea de a aplica la un mini-grant, în valoare
de 1000 euro pentru implementarea unui proiect. Coach-ul (mentorul) va facilita implementarea celor
6 proiecte ale Societății Civile Rome.
5. Tematica instruirilor va fi axată pe următoarele domenii
• Managementul organizațional și managementul resurselor umane în organizații;
• Ciclu de proiect și management de proiect;
• Lobby și Advocacy;
• Fundraising ;
• Scrierea și implementarea proiectului;
• Gestionarea resurselor financiare și raportare;
• Monitorizarea și evaluarea;
• Elaborarea rapoartelor narative/ /financiare
6. Trainer-ul sau grupul de traineri vor fi responsabili:
• Să elaboreze conceptul și metodologia training-urilor;
• Să livreze training-urile, aplicând metode activ-participative;
• Să pregătească prezentări și materiale de suport în limba română și rusă la necesitate;
• Să elaboreze și să prezinte raport narativ după fiecare sesiune de instruire și un raport final după
realizarea activității de coaching.
7. Durata contractului
Contractantul va presta serviciile pe durata a 6 luni, iunie – noiembrie 2020 (total, 30 zile de lucru) în
dependență de necesitățile fiecărei organizații beneficiare.
8. Cerințe față de aplicanți
➢ Experiență de trainer/expert în activitățile de instruire a ONG-urilor, un avantaj a ONG-urilor
Rome;
➢ Cunoștințe și abilități în domeniul facilitării și mobilizării comunitare;
➢ Cunoștințe în domeniul politicilor de dezvoltare locală și administrație publică;
➢ Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
➢ Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
➢ Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale
constituie un avantaj.
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9. Oferta financiară
Ofertantul va prezenta oferta financiară ținând cont de formularul de aplicare atașat la anunț.
În oferta va fi inclus costul brut pentru unitatea de măsură exprimată în MDL, după cum urmează:
Tip serviciu

1.
2.

Unitate
masura

de Preț
per Preț total
unitate
MDL MDL -

Training (8 Workshop-uri (Ateliere de Activitate
lucru)
Coaching (elaborarea și facilitarea 6 proiecte
implementării a 6 proiecte )

10. Procedura de aplicare
Persoanele interesate pot depune prin e-mail dosarul la concurs.
Sunt încurajate să participe persoane fizice sau juridice, experți individuali sau grupuri de experți.
Persoanele/Companiile interesate vor aplica în baza dosarului de participare la Concurs, care va conține
următoarele:
(1) CV-ul experților (în cazul aplicației din partea unei persoane juridice se prezintă și CV-ul
organizației);
(2) Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor și metodologia de implementare);
(3) Oferta financiară, care va include costurile conform tabelului propus de CVR;
(4) Portofoliul de clienți și domeniul serviciilor prestate, cu specificarea subiectelor;
(5) O scurtă viziune/aspecte pe care aplicantul le va considera necesare la realizarea sarcinilor propuse
cu privire la Programul de training și coaching.
Dosarul va fi trimis prin email la adresa: vocearomilor@gmail.com cu mențiunea „Expert /coaching
pentru ONG-uri Rome”, până la data 22 mai, 2020, ora 23:59.
Doar aplicanții selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
PENTRU INFORMAȚII SUPLEMENTARE VĂ PUTEȚI ADRESA LA:
Telefon de contact: 0 675 80948.
Email: silviana.feraru@gmail.com
Persoane de contact: Silvia FERARU, director executiv CVR, coordonator de proiect.
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