APROBAT:
raionului Cahul
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Anunf repetat
privind selectarea unui expert in tu
in cadrul proiectului transfrontalier "Dezvoltarea gi promovarea turismului verde in sectorul

"{aHJ*

Dundrean al bazinului Mdrii Negre (raionul Cahul, Republica Moldova;
raionul Reni, Ucraina; judeful Galafi, Romdnia)"

Solicitant: Consiliul Raional Cahul pentru desftqurarea proiectului "Dezvoltarea qi promovarea
turismului verde in sectorul dundrean al bazinului Marii Negre (raionul Cahul, Republica Moldova;
raionul Reni, Ucraina; judetul Galafi, Romdnia)".
Context general
Proiectul este implementat pe o perioadd totalS de 30 de luni in raionul Cahul de c6tre Consiliul
Raional Cahul in parteneriat cu IDIS "Viitorul" (parteneruf principal), Primdria Reni (Ucraina) qi
Universitatea "Dundrea de Jos" din Galafi.
Proiectul igi propune sI dezvolte gi sE promoveze oportunitdlile turismului din raionul Cahul in
sectorul Dundrean al Bazinului Mfuii Negre intru oblinerea de beneficii socio-economice. Obiectivele
speciftce sunt:
Evaluarea situaliei actuale, crearea gi/sau imbundtdfirea programelor de dezvoltare qi de
promovare a afacerilor gi antreprenoriatului in sectorul turismului transfrontalier.
Consolidarea capacitillilor autoritdfilor locale qi regionale gi fumizorilor de servicii
turistice in dezvoltarea turismului transfrontalier ecologic din sectorul Dundrean.
Proiectul are o abordare integratl ca.re se adreseazd, direct sectorului turistic. Activita{ile
proiectului sunt axate pe dezvoltarea politicilor, crearea qi consolidarea unui cluster turistic
transfrontalier intre Cahul (Moldova), Reni (Ucraina) qi Galali (RomAnia), care ar stimula dezvoltarca
turismului de frontierd, inclusiv cel verde, ar creqte calitatea.serviciilor turistice, ar creste numdrul de
turiqti din regiune gi, prin rumare, ar imbundtdli calitatea viefii comunitifilor din regiuni.
in acest context, proiectul are un impact clar asupra stimuldrii dezvoltdrii turismului, datoritd
implicdrii celor mai influenfi actori (autoritili publice locale/regionale, agenfi economici, societate
civilS, universitdgi) care va contribui la stabilirea unui mediu de afaceri atractiv pentru turism,
imbundtdfirea politicilor transfrontaliere qi stabilirea unei platforme de dialog eficace intre institulii gi de
la o persoand la alta la nivel transfrontalier. Proiectul va crea condifii optime pentru dezvoltarea
turismului ecologic qi lansarea mecanismelor transfrontaliere (cluster turistic, program turistic
transfrontalier, instrumente pentru promovarea potenlialului turistic in regiuni, promovarea bunelor
practici in turismul verde, platforme de dialog etc.).
Expertul in domeniul turismului va fi responsabil de suportul tehnic Ai de expertizd pentru toate
activit6file proiectului desfbgurate de Consiliul Raional Cahul, precum qi va fi in comunicare constantd
cu alli experfi qi consultanli din cadrul proiectului.

l.

2.

Cine poate aplica?

o

o

Expert cu bund cunoagtere a politicilor publice, legislafiei, actelor normative, in domeniul
turismului;
Expert cu experienfd de cel pufin 5 ani in domeniul de expertizd;

.

Expert cu experienf6 de lucru in proiecte.

Care este responsabilitatea expertului?

Expertul in turism va fi responsabil de:
c Elaborarea unui ghid transfrontalier
o Elaborarea hdrlii cu 3 rute turistice
o Elaborarea unei broSuri informative
. Elaborarea unui program comun transfrontalier
o Implicare la selectarea prestatorilor de servicii turistice participanli

la

vizitele de studiu

organizate

o
o

Organizarea unei vizite de studiu tn raionul Cahul
Participarea la vizitele de studiu din comunitatea teritoriald Reni (a se vedea dupd caz) Si
judelul Galali

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Organizareafestivalului transfrontalier pentru promovarea nadiliilor in raionul Cahul
Participare lafestivalul din comunitatea teritoriald Reni (a se vedea dupd caz)
+
Implicare la creqrea unui cluster transfrontalier
Implicare la procesul de infiinlare a clusterului transfrontalier
Organizarea adundrii generale a clusterului transfrontalier
Organizarea a 3 ateliere de consolidare a capacitdlilor membrilor clusterului turistic
Organizareaforumului transfrontalier "Promovorea turismului verde transfrontalier"
Participare la conferinla de presd a publicayiilor
Implicare tn elabororea materialelor promolionale (banere, indicatoare turistice)
Acumularea informaliilor de interes turistic Si actualizarea permanentd a site-ului web al
proiectului
Elaborarea pod-casturilor pe teme de interes turistic, ori de cdte ori este solicitare din partea
Consiliului Raional Cahul sau a partenerului principal al proiectului
Alte sarcini tn scopul iealizdrii obiectivelor proiectului, conform cerinlelor Consiliului Raional
C ahui, managerului de pr oie ct, part e ne rului pr ine ipal S i finanlatoril or.

o
o

Criterii

de selecfie a

experfilor:

1) Studii: absolvenfi de studii superioare/post-universitare in domeniul turismului, istoriei
Ei/sau business-ului qi

administrErii afacerilor.

2) Experienfl

.

Experienld de lucru de minimum 5 ani in calitate de expert pe pozilii relevante, care au
conexiune cu obiectivul propus, in cadrul proiectelor;
. Experienfd relevantd de analizd" gi elaborare a politicilor publice etc.;
. Experienfd in scrierea de analize, studii gi metodologii de cercetare in domeniile sus

menfionatei
,
. Experienld de colaborare cu institulii publice qi organizalii neguvernamentale;
. Experienfd in desfbgurarea seminarelor gi consultilrilor.
3) Abilitnfi

o

Abilitdfi de analizd qi de sintezi

a

unui volum mare de informalii;

o
o
o
o

Abilitaf

o
o
o

Creativitate;
Non-partizanatpolitic;
Eficienl[ 9i ResPonsabilitate.

de lucru in echipe;

Abititdti excelente de comunicare 9i prezentare publicd;
Abilitdli de instruire, formare qi motivare a tinerilor;
Abilitdti excelente de auto-organizare;
4) Alte cerinfe
o Cunoagterea excelent[ alimbii romdne;
o Cunoa$erea limbii engleze (scris, vorbit);
o Flexibilitate;

perioada de reirlizare a responsabilitifilor: din momentul contract[rii

pini la 14 iunie12023.

Lista documentelor care urmeazi a fi prezentate de citre candida{i:
o Scrisoare de intenlie (cu indicarea datelor de contact);
. CV-ul acfiializat cu indicarea studiilor, expertizei solicitate gi implicarea in cadrul proiectelor
implementate in domeniile menlionate mai

sus;

'a

.
o

Oferta de pref;

o"

Copia diplomelor ce confirmd participarea in cadrul proiectelor;
Copia diplomelor ce confirmd experienla in calitate de expert;

Copia diplomei de studii;

o
. Copia buletinului de identitate;
o 2 scrisori de recomandare din partea instituliilor

cu care a colaborat ce confirmd experienfa

necesar6;

o
o

Declaratie pe propria rSspundere privind lipsa antecedentelor penale;
Declaratie pe propria r[spundere privind indeplinirea condiliilor conform secfiunii 2-6.10.I.1. a

Ghidului

o
o
o
o

practic

':'

Declirafie de onoare privind criteriile de excludere
Formularul de identificare financiard;

qi

iriteriile

de seleclie

Formularul de entitate legald;
Formularul de depunere a ofertei de servicii;

Note:

-

Evaluarea Si compararea ofertelor primite: pentru a determina oferta cdstigdtoare,
efe ctue az d tn b az a c or e spunder ii c er in! e I o r S i c al ifi c dr il or + o I i c it at e ;

-

Toate activitd{ile se desfisoard in colaborare cu Consiliul Raional Cahul, echipa de proiect
Si partenerii proiectului ;

-

Forumularele-tip

se

pot solicita pentru completare de la Echipa

de

se

proiect (tel: 02993I43 1)

Toate documentele se pot prezenta in limba romdnd Si/sau englezd pdnd la data de 8 august
2022, in plic sigilat, tn biroul 407 al Consiliului Raional Cahul.

intocmit: Nicon Ptslari
Contabil: Elena

