
                       

Termeni de referinţă 

2 experți-formatori pentru elaborarea suportului metodologic și livrarea unui modul de instruire 
pentru elaborarea planurilor de siguranță comunitară (PSC) 

 

Context 

Institutul de Politici Publice în perioada decembrie 2016 – iunie 2018 cu suportul financiar al 
Departamentului de Stat al SUA implementează proiectul „Promovarea implicării societăţii civile în 
consolidarea securităţii comunitare”.  

Proiectul are scopul de a sprijini consolidarea securităţii comunitare prin promovarea implicării 
comunităţii în activitatea poliţienească, asigurarea securității și ordinii publice. În cadrul proiectului 
urmează a fi identificate şi testate cele mai bune practici de cooperare dintre comunitate şi poliţie prin 
susținerea activității Consiliilor (Grupurilor) de Securitate Comunitară din 6 comunități pilotate (Otaci, 
Sîngerei, Ungheni, Hîncești, Comrat, Zîrnești/Cahul).  

Scopul final al proiectului este de a crea modele şi practici de referinţă viabile pentru implementarea 
conceptului de activitate poliţienească comunitară la nivel național.  

Pentru a sprijini activitatea membrilor Consiliilor de Securitate Comunitară (CSC) din 6 localități pilotate, 
Institutul de Politici Publice va angaja 2 experți-formatori pentru elaborarea suportului metodologic (a 
unui curriculum de training) în domeniul elaborării planurilor de siguranță comunitară și asigurarea 
serviciilor de instruire.  

Obiectiv specific al training-ului: Crearea capacităților de elaborare a planurilor de siguranță comunitară 
de către Consiliile de Securitate Comunitară din comunitățile pilotate. 

  Responsabilități și potențial calendar de implementare: 

Nr Sarcini Termen 

1.  Elaborarea unui Ghid pentru elaborarea planului de siguranță 
comunitară pentru membrii Consiliilor de Securitate Comunitară 

30.03.2018 

2.  Elaborarea unui curriculum de training în baza Ghidului elaborat 30.03 2018 

3.  Livrarea a 6 sesiuni de training a câte 1 zi fiecare pentru membrii CSC 
din comunitățile selectate (Total aproximativ 120 participanți). 

06.05 2018 

4.  Elaborarea împreună cu participanții la sesiunea de training a 6 
proiecte de planuri de acțiuni de siguranță comunitară pentru 
soluționarea problemelor identificate de membrii CSC din cele 6 
comunități pilotate  

06.05 2018 

5.  Elaborarea unui raport comparativ final cu recomandări pentru 
membrii fiecărui CSC din regiunile pilotate. 

06.05 2018 

  



  Conținutul training-ului va include/va ține cont, dar nu se va limita la: 

 Analiza problemelor de siguranță comunitară și de ordine publică în regiunile pilotate prin 

diferite metode de evaluare din prisma situației infracționale, priorităților, planurilor de acțiuni, 

etc. ale Inspectoratelor de Poliție și autorităților publice locale la nivel local. 

 Metode de evaluare, analiză și soluționare a problemelor de siguranță comunitară bazată pe 

activitatea axată pe soluționarea problemelor (ex: SARA model). 

 Exerciții practice privind crearea unui cadru logic de soluționare a unei probleme majore de 

siguranță comunitară identificată împreună cu membrii CSC (reprezentanți ai poliției, 

administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale, activiști locali, etc.) în care 

indicatorii, obiectivele și rezultatele vor fi corelate, pornind de la: 

- descrierea situației actuale și problemelor de siguranță comunitară; 

- stabilirea unui set de obiective de soluționare a problemelor /priorități de acțiuni pentru 

o perioadă determinată;  

- elaborarea unor indicatori de performanță privind soluționarea problemelor de 

siguranță comunitară identificate; 

- identificarea măsurilor de contracarare a riscurilor/provocărilor;  

- resursele și mijloacele implicate pentru atingerea obiectivelor. 

 Rolul, atribuțiile, capacitățile și modul de implicare a membrilor Consiliilor de Securitate 

Comunitară și instituțiilor reprezentate de aceștia (Inspectoratele de Poliție locale, autoritățile 

publice locale, instituțiile desconcetrate, ONG-uri) în soluționarea problemelor de siguranță 

comunitară. 

 Dezvoltarea unui proiect de plan detaliat de acțiuni comune pentru soluționarea celor mai 

importante probleme de siguranță comunitară în fiecare regiune pilotată pentru o perioadă de 

1-2 ani care va include și setul de indicatori de performanță elaborați anterior. 

 Abordarea diferențiată ținând cont de rolul, competențele și capacitățile diferite ale instituțiilor 

reprezentate în cadrul Consiliilor de Securitate Comunitară: poliția, administrația publică locală, 

organizații non-guvernamentale, instituții desconcentrate (Situații Excepționale, Direcția 

Educație, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Direcția Sănătate Publică, Inspecția în 

Construcții, Inpscția Ecologică, etc.) 

În cadrul sesiunilor de training pot fi utilizate ca baza de referință materiale elaborate anterior în 
cadrul proiectului: Sondajele de opinie privind activitatea Poliției și problemele de securitate 
comunitară din fiecare din localitățile pilotate; Raportul privind experiențele internaționale de 
implementare a activității polițienești comunitare; Regulamentul privind rolul, atribuțiile și 
activitatea Consiliului de Securitate Comunitară; Suportul de curs privind activitatea axată pe 
soluționarea problemelor. 

 

Livrabile: 

 1 Ghid de elaborare a planului de siguranță comunitară pentru membrii Consiliilor de Securitate 

Comunitară; 



 1 Curriculum de training; 

 6 sesiuni de training a cîte 1 zi fiecare pentru membrii CSC din comunitățile selectate; 

 6 proiecte de planuri de acțiuni de siguranță comunitară pentru soluționarea problemelor 

identificate de membrii CSC din cele 6 comunități pilotate; 

 1 raport final comparativ privind calitatea planurilor de siguranță comunitară și capacitatea 

fiecărui CSC de a utiliza metodele și instrumentele de soluționare a problemelor. 

Limba de lucru: Toate livrabilile vor fi executate în limba română, cu excepția a două sesiuni de training 
în Otaci și Comrat care vor fi executate în limba rusă. 

Candidații eligibili: La acest concurs pot participa traineri individuali și companii de training. Candidații 
trebuie să demonstreze experiență anterioară de lucru. 

Cerințe față de candidați: 

 Studii superioare în domeniul juridic, ştiinţe politice, economic sau administrative; 

 Experiență în monitorizarea și evaluarea politicilor publice; 

 Experiență de formator în domeniul instruirii interactive; 

 Experiență în elaborarea materialelor cu caracter didactic/informativ; 

 Experiență de lucru cu instituțiile organelor afacerilor interne, administrației publice, 

organizațiilor neguvernamentale; 

 Cunoaşterea limbii române și ruse. 

Dosarul de înscriere: 

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină: 

1) CV-ul (ce reflectă expertiza necesară și experiența trainerului/lor, inclusiv lista activităților 

relevante desfășurate în ultimii 2 ani); 

2) scrisoarea de intenţie; 

3) conceptul programului de instruire: designul trainingului şi o scurtă viziune asupra executării 

eficiente a sarcinilor; 

4) propunerea financiară în dolari SUA cu detalierea costurilor pe livrabile. 

 

Termen de aplicare: 11 martie 2018 

 

Dosarul va fi trimis la următoarea adresă: Institutul de Politici Publice, str. Pușkin 16/1, MD-2012, 

Chișinău, Moldova, sau prin e-mail la adresa: iurie_pintea@ipp.md, maria_stratan@ipp.md  cu 

mențiunea „Angajare expert elaborare planuri de siguranță comunitară”. 

 

Pentru mai multe informaţii, va rugăm să contactaţi: Coordonatorul de Proiect Iurie Pîntea, tel. 0 22 27 

67 85. Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate. 
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