PNUD reprezintă reţeaua globală de dezvoltare a Naţiunilor Unite, care promovează schimbarea
şi conectează ţările la surse de cunoştinţe, experienţă şi resursele necesare pentru a ajuta oamenii
să-şi construiască o viaţă mai bună. PNUD este prezent în 166 de ţări, lucrând împreună cu
acestea la identificarea soluţiilor proprii legate de provocările de dezvoltare la nivel mondial şi
naţional.
PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE ÎN MOLDOVA
“Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată”
anunţă următorul concurs deschis
Cerere de ofertă:
Servicii de consultanţă pentru susţinerea Autorităţilor Publice Locale ţintă în consolidarea capacităţilor sale de a
planifica, stabili bugetul, implementa, monitoriza şi evalua într-un mod eficient
Descriere:
PNUD şi UNIFEM în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova (Cancelaria de Stat) implementează Programul Comun de
Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI). PCDLI a fost elaborat pentru a îmbunătăţi cadrul de politică, precum şi pentru a sprijini
sistemele şi procedurile administrative axate pe transferul eficient al competenţelor către Autorităţile Publice Locale (APL),
descentralizare şi promovarea rolului APL în procesul de luare a deciziilor. De asemenea, acesta ajută la consolidarea
capacităţilor APL de a planifica, implementa şi monitoriza planurile sale strategice şi de a îmbunătăţi prestarea serviciilor
publice locale, implicând eforturile şi participarea comunităţilor şi a societăţii civile. Activităţile din cadrul proiectului au ca
scop garantarea schimbărilor pozitive în domeniul drepturilor omului, prin combaterea excluderii socială şi asigurarea egalităţii
de gen.
Servicii solicitate:
Obiectivul general al serviciilor de consultanţă solicitate este de a asista APL din raioanele, oraşele şi comunităţile rurale ţintă
în:
(i) evaluarea capacităţilor instituţionale, organizaţionale şi funcţionale existente ale fiecărei autorităţi publice locale ţintă
utilizând metodologia ajustată a PNUD
(ii) elaborarea Planurilor de Dezvoltare a Capacităţilor (PDC) pentru APL ţintă pentru îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale,
organizaţionale şi funcţionale
(iii) oferirea suportului tehnic pentru a implementa priorităţile de îmbunătăţire a capacităţilor identificate pentru o mai bună
planificare, stabilire a bugetului, implementare, monitorizare şi evaluare în conformitate cu Abordarea Bazată pe Drepturile
Omului (ABDO) şi Egalitatea de Gen.
Eligibilitate:
a) Persoană juridică înregistrată oficial
b) Cel puţin 5 ani de experienţă de consultanţă în dezvoltare locală, dezvoltarea capacităţilor pentru APL, planificare,
monitorizare şi evaluare la nivel local
c) Experienţă anterioară în colectarea datelor, analiză şi întocmirea rapoartelor analitice
d) Experienţa anterioară în implementarea iniţiativelor la nivel local ar constitui un avantaj
e) Experienţă în lucrul cu ABDO, probleme legate de drepturilor omului, includerea socială
f) Experţi cu calificare înaltă
g) Abilităţi sau capacităţi demonstrate de a gestiona un contract cu organizaţiile internaţionale.
Informaţii despre dosarul de aplicare: Informaţii detaliate referitor la serviciile solicitate şi procedurile de aplicare (Instrucţiuni
pentru Ofertanţi, Termenii şi Condiţiile Generale ale Contractului, Termenii de Referinţă, Formularul de Prezentare a Ofertei şi
Planul de Preţuri) pot fi accesate pe pagina web a PNUD Moldova www.undp.md/tenders.
Organizaţiile, instituţiile interesate ar trebui să prezinte ofertele sale elaborate în conformitate cu procedurile de aplicare, cu
nota: „RFP: Susţinerea APL ţintă în consolidarea capacităţilor sale de a planifica, stabili bugetul, implementa,
monitoriza şi evalua într-un mod eficient LOT 1/LOT 2/LOT 3 – PCDLI” nu mai târziu de 15 octombrie 2010, 16:30 (ora
locală) la următoarea adresă: UNDP Moldova, str. 31 August 1989, 131, MD-2010, Chişinău, Moldova, alternativ prin e-mail la
tenders-Moldova@undp.org.

