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TERMENI DE REFERINŢA 
 

SERVICII DE CONSULTANŢĂ 
  Consultant Local pentru efectuarea analizei de referinţă şi identificarea priorităţilor unui 

management durabil al substanţelor chimice 

 

Titlu: Consultant Local Economist   

Locul muncii: Chişinau, Moldova 

Denumirea 
proiectului: 

Integrarea managementului durabil al substanţelor chimice în procesele de 
planificare a dezvoltării naţionale  

Tipul contractului: Contractul individual de muncă (IC) 

Durata: 6 luni 

Începând cu: octombrie, 2011 
 
Scopul sarcinii: 

Scopul principal al lucrului consultantului local va fi Dezvoltarea unei analize de referinţă şi identificarea 
priorităţilor unui management durabil al substanţelor chimice bazat pe cele mai bune practici europene. 
 
Sub îndrumarea Unităţii de Implementare a Proiectului (Oficiul Prevenirea Poluării Mediului în cadrul 
Ministerul Mediului din Republica Moldova) şi Managerul de Portfolio pentru mediu şi energie al PNUD- 
Moldova şi cu sprijinul expertului internaţional, Consultant Local Economist va asigura următoarele: 

i) Contribuirea la elaborarea Raportului Naţional Situaţional privind Managementul Durabil al 
substanţelor chimice in RM , care va identifica problemele, capacităţile şi necesităţile 
managementului durabil al SC în cadrul principalelor sectoare de dezvoltare a ţării; 

ii) Pregătirea rezumatului de costuri unei lipse de acţiune pentru Întocmirea Documentelor 
Conceptuale privind integrarea priorităţilor majore în procesele de planificare a dezvoltării 
naţionale 

iii) Definitivarea recomandărilor pentru mecanismul de finanţare a Agenţiei SC cu sprijinul 
consultantului internaţional 

iv) Evaluarea costurilor şi examinarea priorităţilor de integrare. 
 

Informaţii generale:  

Extinderea angajamentului asumat la nivel global, în multe ţări şi în diferite domenii, privind protejarea 
sănătăţii umane şi a mediului de substanţele chimice şi deşeurile periculoase, a servit drept imbold pentru a 
întreprinde acţiuni. Din cauza naturii managementului substanţelor chimice şi a deşeurilor, dar şi a 
intereselor diferitor ministere şi actori din acest domeniu, la nivel naţional, abordările unui management 
integrat şi bine coordonat ar putea avea un impact enorm asupra resurselor limitate de pe glob, inclusiv din 
Republica Moldova. Acest angajament include stabilirea unor legături mai strânse cu agenda de dezvoltare a 
ţării, scop pe care-l urmăreşte şi prezentul proiect. Totuşi, analiza mecanismelor existente necesare pentru 
coordonarea interministerială în domeniul managementului durabil al substanţelor chimice, dezvăluie o 
abordare fragmentară a managementului substanţelor chimice la nivelul diferitor ramuri ale economiei. 
Aceasta este o problema care va fi direct dezbătută în cadrul acestui proiect. 
 
Actualmente, agenda de dezvoltare a Moldovei  nu prevede prea multe referinţe vizavi de dreptul la un 
mediu sănătos. Astfel, managementul mediului nu reprezintă o prioritate absolută pentru Guvern, iar 
integrarea aspectelor de mediu în politicile şi strategiile intersectoriale nu se realizează în modul potrivit. 
Calitatea resurselor naturale este într-un declin continuu, iar cele mai stringente probleme rămân a fi: 
calitatea proastă a apei şi a solului, reducerea biodiversităţii, gestionarea neadecvată a deşeurilor şi gradul 
sporit de vulnerabilitate la pericolele de mediu. În Planul de Acţiuni privind implementarea Strategiei 
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Naţionale de Dezvoltare a Republicii Moldova pe anii 2008 – 2011, nu există prevederi vizavi de 
managementul substanţelor chimice. Guvernul RM a subliniat importanţa unei activităţi continue în vederea 
soluţionării problemei substanţelor chimice, de exemplu, reducerea şi eliminarea poluanţilor organici 
persistenţi, după cum este stipulat în Planul Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm1, care 
este una dintre cele mai acute probleme de mediu cu care se confruntă Moldova. O altă problemă este 
managementul iraţional al substanţelor chimice şi al deşeurilor, care este cauzat de o infrastructură 
incapabilă să colecteze şi să depoziteze aceste substanţe chimice şi de lipsa unui management adecvat al 
deşeurilor menajere şi periculoase.  
 
Problemele naţionale prioritare în domeniul managementului substanţelor chimice în Republica Moldova au 
fost identificate recent în cooperare cu membrii grupului de lucru interministerial SAICM în cadrul unor 
şedinţe care au fost organizate pe parcursul perioadei de elaborare a Primului Profil Naţional privind 
Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova (2008)2. Programul Naţional privind 
managementul durabil al substanţelor chimice a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 973 din 
18.10.2010 şi include principalele obiective de elaborare a sistemului de management durabil al substanţelor 
chimice până în anul 2020. Scopul general al Programului constă în crearea unui sistem integrat de 
management al substanţelor chimice care va fi eficient din perspectivă tehnică, economică, socială şi de 
mediu. 
 
Proiectul PNUD „Integrarea managementului durabil al substanţelor chimice în procesele de planificare a 
dezvoltării naţionale” se va axa pe următoarele obiective generale: integrarea priorităţilor 
managementului durabil al substanţelor chimice (MDSC)  în planurile naţionale de dezvoltare 
pentru a consolida capacităţile fundamentale ale ţării în reducerea/eliminarea substanţelor 
chimice şi a deşeurilor, astfel minimizându-se efectele secundare majore asupra sănătăţii 
umane şi a mediului înconjurător.  
 
Având ca scop consolidarea capacităţilor pentru formularea şi implementarea politicilor MDSC şi promovând 
forme durabile de dezvoltare, proiectul va realiza obiectivele sale prin obţinerea acestor rezultate:  

• Analiza de referinţă şi identificarea priorităţilor unui management durabil al substanţelor chimice  
• Evaluarea economică a priorităţilor selectate şi elaborarea instrumentelor pentru a susţine 

măsurile aferente MDSC  
• Identificarea oportunităţilor de integrare a MDSC în planurile naţionale şi includerea ulterioară a 

priorităţilor naţionale ale MDSC în programele şi planurile naţionale de dezvoltare 
  
Proiectul se va axa pe metodologia Iniţiativei de Parteneriat dintre PNUD şi PNUM pentru a integra 
managementul durabil al substanţelor chimice în planul de dezvoltare bazat pe ODM-uri, care reprezintă o 
abordare complexă a integrării durabilităţii mediului.   
 
În acest context, Oficiul Prevenirea Poluării Mediului în cadrul Ministerul Mediului din Republica Moldova 
angajează un Consultant Local Economist cu scopul Dezvoltării unei analize de referinţă şi identificării 
priorităţilor unui management durabil al substanţelor chimice bazate pe cele mai bune practici europene. 
 
Conţinutul sarcinii:  

Consultant Local Economist va lucra în cadrul Rezultatului 1 şi 2 al proiectului:  
Rezultatul 1: Analiza de referinţă şi identificarea priorităţilor unui management durabil al substanţelor 
chimice 

 
Activitatea 1: Elaborarea Raportului Naţional Situaţional  
Activitatea 2: Întocmirea Documentelor Conceptuale privind priorităţile de integrare 
Activitatea 3: Definitivarea recomandărilor pentru crearea managementului integru al substanţelor 
chimice cu scopul de a asigura o coordonare interministerială 

 
Rezultatul 2: Evaluarea economică a priorităţilor selectate şi elaborarea instrumentelor de politici pentru a 
susţine priorităţile MSC   

 
Activitatea 1: Evaluarea costurilor şi examinarea priorităţilor de integrare 

Pentru a atinge obiectivele propuse Consultantul va fi responsabil pentru executoare următoarelor sarcini: 

                                                
1 A se vedea http://www.moldovapops.md/app/includes/files/nip_eng.pdf 
2 A se vedea http://www.moldovapops.md/app/includes/files/NPCM%20Moldova%20Eng.pdf 

http://www.moldovapops.md/app/includes/files/nip_eng.pdf
http://www.moldovapops.md/app/includes/files/NPCM%20Moldova%20Eng.pdf
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Sarcina 1: Elaborarea Raportului Naţional Situaţional 
• Efectuarea analizei cuprinzătoare a cadrului legislativ existent, a politicilor, studiilor relevante, 

cercetări, rapoarte, UE / internaţionale referitor la cele mai bune practici în domeniul MDSC; 
• Contribuirea la Elaborarea Raportului Naţional Situaţional pe baza unei metodologii elaborate de 

expert internaţional luând în consideraţie următoarele: 
o Identificarea a efortului de integrare a tendinţelor de dezvoltare în sectorul (probleme de 

management al SC, lacunele şi nevoile); 
o Evaluarea de relevanţa şi acurateţea datelor economice pentru sectorul chimic  de 

dezvoltare intensivă legate de planurile naţionale de dezvoltare (de exemplu, contribuţia la 
PIB, mai multe date geografice, nivelul ocupării forţei de muncă, de caracteristicile generale 
socio-economice ale forţei de muncă, volumul de producţie, nivelurile de export şi pieţele 
majore, importul de materii prime chimice, tehnologiile de producţie utilizate în acest sector, 
etc) 

• Facilitarea unui atelier de lucru pentru UIP şi grupului interministerial de lucru SAICM pentru a 
discuta proiectul Raportului Naţional Situaţional; 

• Asistenţa la elaborarea matricei priorităţilor MSC;  
• Alte activităţi relevante 

 
Sarcina 2: Întocmirea Documentelor Conceptuale privind priorităţile de integrare    

• Bazându-se pe informaţiile din Raportul Naţional Situaţional de a identifica priorităţile principale ale 
managementului durabil al SC în context naţional; 

• Pregătirea rezumatului de costuri unei lipse de acţiune pentru Întocmirea Documentelor Conceptuale 
privind integrarea priorităţilor majore în procesele de planificare a dezvoltării naţionale 

• Întrunirea grupului SAICM pentru a examina  Documentele Conceptuale elaborate; 
 
Sarcina 3: Definitivarea recomandărilor pentru crearea managementului integrat al 
substanţelor chimice, cu scopul de a asigura o coordonare interministerială 

• Definitivarea recomandărilor pentru mecanismul de finanţare a Agenţiei SM cu sprijinul 
consultantului internaţional. 

• Evaluare a numărului minim de angajaţi necesar pentru agenţie; 
• Asigurarea cu recomandări suplimentare necesare pentru creşterea capacităţii instituţionale în acest 

context. 
  
Sarcina 4:  Evaluarea economică a priorităţilor selectate şi elaborarea instrumentelor de politici 
pentru a susţine priorităţile MSC   

• Evaluarea costurilor şi examinarea priorităţilor de integrare 
 

Produse Preconizate şi Perioada de executare: 
1. Un plan de lucru detaliat dezvoltat 

 
30 octombrie 2011 

2. Prezentarea primul proiect al Raportului Naţional Situaţional 
3. Facilitarea unui atelier de lucru pentru UIP şi grupului interministerial de 

lucru SAICM pentru a discuta proiectul Raportului Naţional Situaţional; 
4. Prezentarea versiunii finale a Raportului Naţional Situaţional  
5. Elaborarea matricei priorităţilor MSC  şi diseminarea ei în rândul părţilor 

interesate 
6. Întocmirea proiectului al documentelor conceptuale privind priorităţile de 

integrare MSC 
7. Pregătirea rezumatului de costuri unei lipse de acţiune pentru Întocmirea 

Documentelor Conceptuale 

10 noiembrie 2011 
11 noiembrie 2011 
 
18 noiembrie 2011 
22 noiembrie 2011 
 
22 noiembrie 2011 
 
30 noiembrie 2011 
 

8.   Facilitarea întrunirii grupului SAICM pentru a examina  Documentele   
      Conceptuale elaborate; 

      14 decembrie 2011 

9.   Evaluare a numărului minim de angajaţi necesar pentru agenţie; 
10. Identificarea mecanismului de finanţare Agenţiei      
      pentru Substanţe Chimice  
11. Evaluarea costurilor şi examinarea priorităţilor de integrare 

  10 ianuarie 2012 
  20 ianuarie 2012 
  
  
20 februarie 2012 
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Toate produse trebuie să fie convenite cu UIP în cadrul Ministerul Mediului şi să fie furnizate în limbile 
română şi engleză în format tipărit şi electronic. 
Perioada pentru activitatea Consultantului Local Economist este planificată pe perioadă provizorie de până la 
6 luni (octombrie 2011 - martie 2012). Consultanta ar trebui să implice aproximativ 14 zile de muncă / pe 
lună. 
 
Aranjamente de management:  

Structura organizaţională: Contractantul va lucra sub îndrumarea Unităţii de Implementare a Proiectului 
(Oficiul Prevenirea Poluării Mediului în cadrul Ministerul Mediului din Republica Moldova) şi Managerul de 
Portfolio pentru mediu şi energie al PNUD-Moldova şi cu sprijinul experţilor relevante naţionale şi 
internaţionale. Consultantul va raporta la UIP, pe baza rapoartelor de progres. 

Contribuţii: UIP va pune la dispoziţia contractantului de toate materialele disponibile şi informaţiile necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor şi va facilita întâlniri, după cum este necesar. 

Dispoziţii financiare:  

Fiecare candidat va trebui să prezinte oferta financiară indicând taxa de zi de muncă (inclusiv toate taxele şi 
plaţi sociale). Achitare va fi plătită în mai multe tranşe în conformitate cu contractul de muncă şi certificarea 
de către UIP că serviciile au fost efectuate în mod satisfăcător. 
 
Consultantul trebuie să întrunească următoarele criterii de calificare:  

• Studii universitare în domeniul economiei, dreptului sau alte domenii relevante; 
• Experienţa in dezvoltarea de analiză a costurilor pentru rapoartelor naţionale de mediu, prognoză 

economică, statisticile de mediu de preferinţă în domeniul produselor chimice 
• Experienţă in elaborarea Programelor  şi rapoartelor naţionale in domeniul mediului, a actelor legale 

şi de politici preferabil în sfera substanţelor chimice;   
• Experienţă de lucru în domeniul agriculturii, sănătăţii şi protecţiei mediului şi al substanţelor chimice, 

inclusiv cunoştinţe despre problemele şi priorităţile sistemului naţional de management in domeniul 
mediului;  

• Experienţă de conlucrarea cu APL locale şi centrale in procesul de elaborare a planurilor naţionale in 
domeniul protecţiei mediului;  

• Cunoaşterea fluentă a limbilor engleză şi română 
• Experienţă în implementare a altor proiecte de mediu şi de lucru în echipă 
• Abilităţi analitice şi de scriere.  

 
Documentele de însoţire 
 
Propunerea candidatului va trebui să fie însoţită de următoarele documente: 
• CV 
• Scrisoare de intenţie; 
• Propunerea financiară. 
 
 
 


