
 

Termeni de referinţă 
pentru angajarea unei companii/unui trainer  

care să presteze servicii de instruire în domeniu advocacy şi planificare strategică 
 

1. Introducere 
Începând cu anii 1998-2000 în Republica Moldova se implementează  primele programe de Reducere 

a Riscurilor, care reprezintă măsuri întreprinse în scopul diminuării consecinţelor medicale, sociale şi 

economice ce intervin atunci când persoanele consumă droguri. Programele de Reducere a Riscurilor sunt 

susţinute şi promovate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii drept o măsură eficientă de protecţie împotriva 

infecţiei HIV. În decembrie 2004, 19 organizaţii, implimentatoare ale strategiei Reducerea Riscurilor în 

Republica Moldova au decis crearea Uniunii Organizatiilor active in domeniul Reducerea Noxelor/UORN. La 

19 noiembrie 2007, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a înregistrat Uniunea pentru Prevenirea HIV şi 

Reducerea Riscurilor din Moldova. În mod continuu, această asociaţie execută o evaluare a necesităţilor 

membrilor şi a preocupărilor legate de implimentarea programelor de reducere a riscurilor. În acest context, 

evidenţiem preocuparea legată de asigurarea continuităţii, durabilităţii şi stabilităţii financiare a programelor 

respective pentru viitorul apropiat, necesitatea de extindere a spectrului de servicii adresate beneficiarilor în 

scopul unei acoperiri mai largi şi a eficientizării activităţilor, necesitatea aderarii la standarde unice de 

organizare a programelor şi asigurare a calităţii serviciilor prestate.  

Începînd cu ianuarie 2012, Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor, grație suportului 

financiar al Fundației Soros-Moldova implementează proiectul „Sporirea durabilităţii şi vizibilităţii 

Programelor de Reducere a Riscurilor implementate în RM” 

 

Obiectivele acestui poiect constituie: 

* Consolidarea capacităţilor organizaţiilor ce implementează programe în baza Strategiei de Reducere a 

Riscurilor  în vederea sporirii durabilităţii financiare, vizibilităţii şi participativităţii la nivel naţional. 

* Organizarea acţiunilor de advocacy pentru susţinerea financiară din partea APL a organizaţiilor ce 

implementează programe în baza Strategiei Reducerea Riscurilor şi sporirea implicării lor în procese 

decizionale la nivel de regiune de implementare. 

 

 

Concurs 
 

Pentru a contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de advocacy și planificare strategică ale 
reprezentanţilor organizaţiilor ce implementează Programe de Reducere a Riscurilor (PRR) în Republica 
Moldova, UORN anunţă un concurs de selectare a unei companii/organizaţii de instruire  sau a 1-2 traineri 
certificaţi în domeniu, care să se implice în planificarea și desfășurarea a două ateliere a cîte 3 zile pentru 
managerii şi asistenţii proiectelor de reducere a riscurilor: 

- Atelier de Advocacy,  
- Atelier de planificare strategică. 

Atelierele vor fi axate atît pe aspectele teoretice ale conceptelor („advocacy”, „planificare strategică”), cît şi pe 
implicarea practică a participanţilor în elaborarea unui plan comun de acţiuni de advocacy elaborat pe ariile 
cheie de interes major pentru PRR (sustenabilitate financiară, vizibilitate) și a unui  plan strategic specific 
necesităţilor de dezvoltare ale PRR, implementate în Republica Moldova. 
 
Obiectivul contractului 
 
Asigurarea bunei desfăşurări a două ateliere de 3 zile fiecare, pentru circa 20 de reprezentanţi ai 
organizaţiilor ce implementează Programe de Reducere a Riscurilor/PRR în Republica Moldova, 
membre ale UORN, în perioada  iunie-iulie 2011, în următoarele domenii: 

Proiectul 

„Sporirea durabilităţii şi vizibilităţii Programelor 

de Reducere a Riscurilor implementate în RM” 

 

administrat de Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor,  

cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova 

 



 
- Advocacy (metode şi tehnici, ciclul de advocacy, planificarea strategiei de advocacy, instrumente de 

lucru; abordări strategice în schimbarea politicilor publice – advocacy şi ciclul politicilor publice, 
factorii care influenţează schimbarea, relaţii cu puterea, abordarea conflictelor; elaborarea unui plan 
comun de acţiuni de advocacy a organizaţiilor active în domeniu în vederea iniţierii procedurilor de 
contractare a programelor de reducere a riscurilor de către stat); 

- Planificare strategică (esenţa conceptului, metodologie, rolul planificării strategice pentru buna 
funcţionare a unei organizaţii, etape în planificarea strategică, elaborarea unui plan strategic pentru 
organizaţiile ce implementează programe de reducere a riscurilor). 

 
 

3. Responsabilităţile companiei/organizaţiei 
- Analizarea necesităţilor de instruire şi a ariilor cheie de interes major pentru UORN în domeniul 

advocacy şi planificare strategică.  
- Elaborarea agendei şi selectarea formatorului cu experienţă în domeniile propuse. 
- Pregătirea programului de instruire şi definirea metodelor utilizate. 
- Pregătirea materialelor pentru distribuire în cadrul atelierului. 
- Asigurarea unei bune desfăşurări a procesului de instruire. 
- Evaluarea fiecărui atelier în parte şi analiza impactului acestora la sfârşitul procesului de instruire. 
- Elaborarea rapoarturilor finale, inclusiv analiza rezultatelor atelierelor. 

 
 
4. Responsabilităţile UORN  

- Transferarea fondurilor pentru desfăşurarea activităţilor de organizare a atelierului. 
- Selectarea participanţilor la instruire. 
- Asigurarea bunei desfăşurări a atelierelor din punct de vedere logistic, inclusiv cheltuieli de cazare, 

alimentare şi alte costuri relevante. 
- Asigurarea plăţii organizaţiei prestatoare de servicii/trainerilor conform contractului încheiat. 

 
 
5. Rezultate aşteptate: 

- Două ateliere de trei zile 
- Suport de curs pentru participanţii la instruire 
- Un plan comun de acţiuni de advocacy elaborat pe ariile cheie de interes major pentru PRR 
- Un plan strategic elaborat pentru organizațiile ce implementează PRR 
- Raport analitic final.  

 
 
6. Dosarul va include: 
 

Oferta tehnică: 
-       Conceptul programului de instruire (pentru fiecare atelier în parte), 
- CV-urile trainerilor, cu specificarea domeniilor pentru care vor oferi instruire, 
- Informaţie relevantă despre experienţa organizaţiei/trainerilor în domeniul prestării serviciilor 

de instruire. 
 

Oferta financiară - bugetul detaliat în dolari SUA (pentru fiecare atelier în parte). 
 

 
7. Criterii de contractare 
Contractul va fi acordat ofertei care va prezenta cea mai bună valorificare a resurselor puse la dispoziţie, 
luând în considerare următoarele criterii: 

- experienţă demonstrată în domeniul prestării serviciilor de instruire solicitate 
- rezultate şi capacitate demonstrate în responsabilităţi similare 
- experienţa demonstrată în lucru cu organizaţiile neguvernamentale 
- calitatea Ofertei: 

 Metodologie, strategie şi indicatori bine fundamentaţi 
 Abordare la un nivel profesionist, concretă, raţională, inovativă şi practică 
 Procesele propuse sunt clare şi măsurabile 
 Contribuţii calitative la termenii de referinţă (inclusiv sugestii privind temele propuse 

pentru instruire) 
 Bugetul Propus  

 



 
9. Prezentarea ofertei 
 
Oferta va fi prezentată în limba română,  pînă la data de 15 martie 2012, ora 18.00, în format electronic la 
protineret@yahoo.com cu menţiunea „Atelier Advocacy&Planificare strategic UORN”.  

Doar aplicanţii selectaţi vor fi informaţi despre rezultatele selecţiei până pe data de 30 martie 2012. 

Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN) 
mun. Bălți, str. Dostoevski 3, of 21 
tel.+373 79571441 
fax. +373 23161472 
e-mail. protineret@yahoo.com  
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