INVITAȚIE LA CONCURS
PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR privind elaborarea Politicii de salarizare a personalului
DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca,
Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md.
PERSOANA DE CONTACT: Babici Stela, Manager de proiect CRT DACIA, tel: (+373) 6833824, e-mail:
stela.babici@gmail.com.
OBIECTUL ACHIZIȚIEI: servicii de elaborare a documentului intern ”Politica de salarizare a personalului din cadrul AO
CRT DACIA”.
NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD21004.
LOCUL DE REALIZARE: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
LIMBA DE LUCRU: limba română.
TIPUL CONTRACTULUI: Prestări servicii
PERIOADA PRESTĂRII SERVICIILOR: mai 2021-iunie 2021.
CONTEXT: Proiectul „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor
omului” este implementat de A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA” în calitate de organizație beneficiară în
contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” realizat în parteneriat cu
Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
Proiectul „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” are drept
scop sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru tinerii din raionul Soroca,
în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate; consolidarea capacităților CRT „DACIA”, astfel încât aceasta să
fie capabilă să revendice respectarea drepturilor tinerilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii din domeniul
justiției.
CERINŢELE FAŢĂ DE SERVICIILE SOLICITATE
Expert(ul/a) selectată va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:
Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

Numărul
experți/durata

Metodologia: La elaborarea documentului intern ”Politica de
salarizare a personalului din cadrul CRT DACIA” va fi aplicată o
Servicii de elaborare a metodologie de planificare în conformitate cu prevederile legislației 1 expert(ă) pe o
documentului
durată de 6 zile
în vigoare.
intern
”Politica
de
lucrătoare în
salarizare a personalului Expert(ul/a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) de întregul proces de intervalul a 25 de zile
din cadrul AO CRT elaborare a documentului intern ”Politica de salarizare a în perioada mai-iunie
personalului din cadrul AO CRT DACIA”.
DACIA.”
2021.

Activitatea se înscrie în proiectul „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului”,
implementat de A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA” în calitate de organizație beneficiară
în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”
realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar al Suediei.

Acțiunile planificate în acest proces sunt:
1.Pregătirea, elaborarea, discutarea și aprobarea metodologiei de
evaluare a situației existente și planului de lucru;
2. Evaluarea documentelor aprobate la nivel regional, național,
sectorial relevante elaborării Politicii de salarizare a personalului din
cadrul AO CRT DACIA;
3. Colectarea informației;
4. Elaborarea documentului intern ”Politica de salarizare a
personalului din cadrul AO CRT DACIA”, în conformitate cu
metodologia aprobată și coordonarea lui cu Administrația CRT
DACIA și alți factori interesați din organizație;
5. Consultarea Politicii de salarizare a personalului din cadrul CRT
DACIA cu echipa CRT DACIA și Consiliul de Administrare;
6. Ajustarea documentului intern ”Politica de salarizare a
personalului din cadrul CRT DACIA” conform recomandărilor și
sugestiilor;
7. Transmiterea documentului intern ”Politica de salarizare a
personalului din cadrul CRT DACIA” pentru aprobare către Consiliul
de Administrare.
PRECIZĂRI: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada mai-iunie 2021, în această perioadă, expert(ul/a)/ va fi contractat(ă)
pentru o perioadă de 6 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea
Politicii de salarizare a personalului din cadrul AO CRT DACIA urmează să aibă loc nu mai târziu de 30 iunie 2021.
CERINȚE FAȚĂ DE EXPERT(Ă)
- Diplomă universitară în domeniul economic (management, contabilitate, audit), drept, administrație publică, științe
politice, managementul proiectelor;
- Cel puțin 5 ani de experiență (probată) în elaborarea de politici salariale/documente organizaționale, instrumente cu
privire la managementul financiar organizațional al organizațiilor necomerciale.
- Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind asociațiile obștești, politicii de salarizare în
organizațiile obștești, gestionarea proiectelor de asociații obștești;
- Cunoașterea la perfecție a limbii române;
- Abilități de analiză;
- Comunicare eficientă atât în scris cât și oral;
- Responsabilitate.
RESPONSABILITĂȚILE EXPERT(ULUI/EI):
- Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
- Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.
Perioada de prestare a serviciilor: livrarea produsului (Politica de salarizare) va fi executată de către expert(ă) în termen de
cel mult 25 de zile de la data încheierii contractului.
Toate serviciile vor fi realizate în perioada mai-iunie 2021, în această perioadă, expert(ul/a)/ va fi contractat(ă) pentru o
perioadă de 6 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea Politicii
de salarizare a personalului din cadrul CRT DACIA urmează să aibă loc nu mai târziu de 30 iunie 2021.
Limba în care va fi prezentat produsul final (Politica de salarizare) va fi în limba română.

Activitatea se înscrie în proiectul „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului”,
implementat de A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA” în calitate de organizație beneficiară
în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”
realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar al Suediei.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS
Fiecare aplicant(ă), participant(ă) la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă .
Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi confirmative ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se
conformează condițiilor similare prestate.
STRUCTURA UNEI OFERTE
NUMELE, PRENUMELE EXPERT(ULUI/EI)/:
_______________________________________
tel: ___________________________, e-mail: ____________________, Adresa: ______________________.
VALOAREA OFERTEI:
#

NUMELE,
PRENUMELE
EXPERT(ULUI/EI)

DENUMIREA SERVICIILOR
Servicii de elaborare a
documentului intern ”Politica de
salarizare a personalului din
cadrul CRT DACIA.”

1

UNITATE

TOTAL
UNITĂȚI

zile

6 zile

COST
UNITATE,
LEI MD

SUB-TOTAL,
LEI MD

DESCRIERE CONCEPTUALĂ A METODOLOGIEI CARE VA FI APLICATĂ:
(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

La OFERTĂ vor fi anexate:
1. CV, cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate/servicii prestate sau alte surse care demonstrează experiența;
Scrisori de recomandare de la companii/organizații pentru care au fost dezvoltate politici de salarizare anterior, va
constitui un avantaj
2. Diploma de studii superioare și postuniversitare, (după caz);
3. Oferta financiară totală în valută națională (Lei moldovenești).
SPECIFICAȚII CU REFERIRE IMPOZITE ȘI TAXE: din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate
de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.
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implementat de A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA” în calitate de organizație beneficiară
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CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR:
În vederea realizării Serviciilor solicitate urmează a fi selectată doar un expert(ă).
Criteriile de evaluare vor consta în:
a) Evaluarea tehnică (70%) - experiența/expertiza dovedită;
b) Evaluarea financiară (30%).
În procesul de prestare a serviciilor, pentru comunicarea cu expert(ul/a) selectat vor fi desemnate din cadrul organizației
AO Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”, 2 persoane responsabile, dintre care obligatoriu una este contabilul
organizației.
Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor) final de către
Președintelui AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA conform planului aprobat la etapa de semnare a contractului de
prestări-servicii.
MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu
atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajului ”Concurs de achiziție Nr. CRTD21004”
TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 30 aprilie 2021, ora 23.59. Dosarele expediate după expirarea
termenului limită vor fi respinse.
LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.

*Vor fi contactați doar participanții preselectați, pentru un interviu. Interviul va fi realizat online.
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la: 068338284 sau la e-mailul: stela.babici@gmail.com, persoana
de contact Babici Stela.
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