Termeni de Referinţă

Institutul de Politici Publice anunță concurs pentru selectarea unei companii sociologice în cadrul
proiectului „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”.

Context:
Institutul de Politici Publice anunţă organizarea unui concurs de selectare a unei instituţii ce va
efectua cercetarea profilului de securitate a comunităţilor pilotate în cadrul proiectului
„Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”, finanțat de
Departamentul de Stat al SUA.

Descrierea proiectului:
Institutul de Politici Publice în perioada decembrie 2016 – iunie 2020 cu suportul financiar al
Departamentului de Stat al SUA implementează proiectul „Promovarea implicării societăţii civile în
consolidarea securităţii comunitare”.
Proiectul are scopul de a consolida și spori rolul societății în implementarea activității polițienești
comunitare și procesul de reformă a poliției din Republica Moldova prin extinderea și susținerea
implicării membrilor localităților în asigurarea unor comunități mai sigure. În cadrul proiectului sunt
identificate, testate și implementate cele mai bune practici de cooperare dintre comunitate şi poliţie
prin susținerea activității Consiliilor de Securitate Comunitară din 9 comunități pilotate format din
reprezentanți ai Administrației Publice Locale, serviciilor desconcentrate, subdiviziunilor raionale,
întreprinderilor municipale, ONG-urilor locale care discută, analizează și soluționează probleme de
siguranță comunitară și ordine publică la nivel local.
În acest sens, scopul final al proiectului este de a crea modele şi practici de referinţă viabile pentru
implementarea conceptului de activitate poliţienească comunitară la nivel național.
Obiectivul concursului:
În vederea creării unei baze de date necesare pentru implementarea modelelor, instrumentelor şi
mecanismelor de activitate polițienească comunitară (APC), cercetarea sociologică are scopul de a
evalua profilul de securitate, preocupările, îngrijorările și percepţiile membrilor comunităţilor privind
cooperarea dintre cetăţeni și poliţie în comunităţile pilotate.
Termeni de livrare:


Cercetare de tip baseline care va viza o evaluare inițială a situaţiei de securitate, preocupările,
îngrijorările, percepţiile membrilor comunităţilor privind cooperarea dintre cetăţeni și poliţie în
patru (4) noi comunități pilotate în cadrul proiectului (Ceadîr-Lunga, Soroca, Leova, Strășeni).

Termenul de colectare a datelor: 08-22 octombrie 2018. Termenul de prezentare a rapoartelor
pe fiecare localitate în parte și bazei de date: 4 noiembrie 2018.


Cercetare finală de evaluare a profilului de securitate în nouă (9) comunități pilotate.
Cercetarea finală este necesară pentru a furniza date factuale care să evalueze impactul și
rezultatele activităților proiectului în comunitățile pilotate și pentru a sprijini alte părți
interesate în luarea deciziilor strategice privind implementarea celor mai eficiente modele,
instrumente și mecanisme de aplicare a activității polițienești comunitare la nivel local și
național. Termen aproximativ de colectare a datelor și de prezentare a raportului final:
noiembrie 2019.



În baza fiecărei faze de cercetări se va elaborat un raport analitic cu analiza rezultatelor evaluării
şi identificarea problemelor, oportunităților şi recomandărilor pentru cooperarea dintre poliţie
şi comunitate. Raportul va fi destinat pentru a fi utilizat de Consiliile de Securitate Comunitară
(CSC), APL, organizaţiile neguvernamentale (societăţii civile) şi Poliţie pentru a îmbunătăţi
cooperarea dintre cetăţeni și poliție în comunităţile selectate și la nivel național.

Subiecte specifice de cercetare:

















Percepţia publică despre securitate la nivel de comunitate;
Rata de victimizare şi teama de criminalitate;
Rata de raportare a infracţiunilor şi crimelor;
Toleranţa în raport cu criminalitatea, încălcările ordinii publice, corupţia şi fenomenele
antisociale;
Aşteptările cetăţenilor în domeniul securităţii, ordinii publice şi prevenirii criminalităţii;
Percepţia publică despre activitatea polițienească la nivel local;
Eficacitatea poliţiei locale;
Satisfacția cetăţenilor privind activitatea poliţiei la nivel local şi serviciile prestate de poliţie;
Caracterul și tipurile de contacte dintre cetăţeni și poliție la nivel local;
Corectitudinea comportamentului poliţiei în timpul acestor contacte;
Gradul şi modul de cooperare dintre cetăţeni și poliție la nivel local;
Aşteptările cetăţenilor privind cooperarea dintre politie şi comunitate;
Importanţa şi gradul de susţinere a eforturilor de cooperare între poliţie şi public;
Disponibilitatea de implicare în eforturile de consolidare a securităţii la nivel de comunitate;
Metode şi acţiuni pentru îmbunătăţirea cooperării dintre public și poliţie;
Altele.

Responsabilități și sarcini concrete:
1. Elaborarea metodologiei de cercetare şi chestionarului;
2. Desfășurarea chestionării (cel puţin 250 persoane în fiecare localitate) şi administrarea
chestionarului;
3. Desfăşurarea interviurilor aprofundate;
4. Desfăşurarea discuțiilor în grup/focus-grupurilor;

5. Întocmirea raportului de cercetare (separat cantitativ și calitativ);
6. Prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public organizat de IPP.
Dosarul de aplicare va include:









descrierea generală a instituţiei;
date concrete despre reţeaua de operatori;
date privind cercetările efectuate de instituţie în ultimii 3 ani, pînă în prezent;
descrierea generală a metodologiei de cercetare;
date despre schema de eşantionare (modalitatea de efectuare şi argumentarea ei);
date privind suma solicitată pentru efectuarea cercetării, fiind ataşat şi bugetul detaliat (care va
conţine toate cheltuielile planificate ale cercetării pentru cercetarea de tip baseline și cercetarea
finală);
programul general al cercetării şi activităților pentru cercetarea baseline (cuprinse în perioada
08 octombrie – 4 noiembrie 2018).

Companiile interesate sunt invitate să depună oferta tipărită, semnată şi ştampilată la sediul Institutului
de Politici Publice, str. Puşkin 16/1. De asemenea, dosarul va fi expediat prin poșta electronică la
următoarele adrese de e-mail: iurie_pintea@ipp.md, maria_stratan@ipp.md, cu subiectul “Concurs Compania sociologică - APC”
Ofertele vor fi prezentate până pe data de 3 octombrie a.c., ora 17.00.
Rezultatele concursului vor fi comunicate prin e-mail pe data de 8 octombrie a.c.
Relaţii la tel.: 27 67 85 sau e-mail: iurie_pintea@ipp.md, maria_stratan@ipp.md Persoană de contact:
Iurie Pîntea sau Maria Stratan.

