TERMENI DE REFERINŢĂ
Expert în domeniul APL/ servicii publice
Perioada: 12 luni cu posibilă extindere
Program de lucru: full time, 40h/săptămână
Termenul limită pentru aplicare: 3 iulie 2018, ora 14.00
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT angajează un expert-cercetător în domeniul
Administraţiei Publice Locale şi a serviciilor publice în cadrul proiectului "Servicii publice
eficiente la nivel local", implementat cu suportul UK Good Governance Fund. Obiectivul
principal al proiectului este de a oferi cetăţenilor şi părţilor interesate instrumente eficiente de
monitorizare a performanţelor aleşilor locali în furnizarea de servicii de utilitate publică. Proiectul
va încuraja transparenţa şi responsabilizarea a 32 primării de oraşe centre-raionale în
furnizarea serviciilor publice la nivel local.

Sarcini şi responsabilităţi
În cadrul proiectului, expertul va lucra în strânsă colaborare cu Directorul de proiect şi va fi
responsabil de îndeplinirea următoarelor sarcini:
−
−
−
−
−
−

Elaborarea şi consultarea cu 32 APL a unui set de indicatori pentru măsurarea performanţei
APL în furnizarea serviciilor de utilitate publică (apă şi canalizare, salubritate, transport
public, etc.);
Menţinerea comunicării cu 32 primării care fac parte din grupul ţintă al proiectului în vederea
colectării datelor necesare pentru măsurarea performanţei acestora, inclusiv efectuarea de
deplasări în teren în acest scop;
Colectarea, procesarea şi interpretarea datelor furnizate de 32 APL;
Dezvoltarea de pachete informative pentru mass media în baza indicatorilor de performanţă
măsuraţi;
Menţinerea comunicării cu ONG-urile locale şi mass media în vederea promovării
rezultatelor proiectului;
Organizarea de evenimente publice împreună cu echipa ADEPT şi alte sarcini care reies din
obiectivele proiectului.

Cerinţe faţă de expert
Expertul trebuie să răspundă următoarelor calificări:
−
−
−
−

O bună cunoaştere a cadrului legal şi normativ care reglementează domeniul serviciilor de
utilitate publică prestate de APL;
Studii în domenii relevante: administraţie publică/ politici publice/ economie/ drept, etc.;
Studiile efectuate peste hotare vor constitui un avantaj;
Experienţă profesională de minimum 5 ani în domeniul politicilor publice/APL/ domenii
conexe;

−
−
−

Abilităţi analitice, gândire critică, utilizarea metodelor calitative şi cantitative de cercetare;
Experienţă în procesarea datelor cantitative;
Fluent în limba română. Cunoaşterea limbii ruse va constitui un avantaj.

Procedura de aplicare
Persoanele interesate sunt rugate să prezinte pachetul de documente până la data de 03 iulie
2018, ora 14.00 la adresa de email: adept@e-democracy.md cu menţiunea "Expert APL".

Pachetul de documente necesar a fi depus pentru participare la concurs
−
−

CV actualizat care să includă şi 3 persoane de referinţă;
Scurtă scrisoare de intenţie care să includă experienţa şi calificările relevante pentru
această poziţie.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la:
Asociaţia ADEPT, str. Alecsandri 97, Chişinău MD-2012, Republica Moldova
Tel. +373 22 21 04 22; E-mail: adept@e-democracy.md; web: www.adept.md

