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Manager de proiect (alimentare cu apă și canalizare) Moldova
Asociația Solidaritate Apă Europa (SEE) angajează un manager de proiect pentru implementarea
proiectului « Acces la apă potabilă și canalizare pentru satele din bazinul râului Nîrnova », Republica
Moldova – Chișinau.

Informații generale și context
Solidaritate Apă Europa (SEE) este un ONG cu sediul la Strasbourg, Franța, născut în 1998, ca urmare a
lucrărilor Consiliului Europei în sectorul de apă și de mediu. Misiunea asociației este de a promova
accesul la apă potabilă și canalizare pentru populația defavorizată, în special din Europa Centrală și de
Est precum și de a mobiliza toți actorii pentru a aplica, la nivel local, principiile gestionării integrate pe
bazin, a resurselor de apă. In Republica Moldova asociația este este prezentă începînd cu anul 2006.
Solidaritate Apă Europa (SEE) formează o mișcare comună cu Secretariatul Internațional pentru Apă
(SIE) - cu sediul la Montreal (Canada).
Proiectul Bazinului Nirnova se referă la 30 de municipalități din bazinul Nîrnova, dintre care 16 se află
în Raionul Nisporeni și 14 în Raionul Hîncești. Rețelele locale de canalizare acoperă doar o mică parte
din comune, iar accesul la apă potabilă nu este asigurat pentru toți locuitorii din zonă.
Proiectul are drept obiectiv global : “Îmbunătățirea durabilă a accesului la apă și canalizare pentru
populația din bazinul Nîrnova”. Asta înseamnă că proiectul își propune să nu se limiteze doar la
implementarea de acțiuni specifice de realizare a lucrărilor, ci să susțină dezvoltarea unui management
veritabil de proiect care asociază, numeroșii actori locali și centrali din sectorul de apă. Proiectul își
propune să stabilească un mod de organizare care să asocieze toți actorii apei pentru a defini bazele
unei adevărate strategii de referință și guvernare a apei din zonă. Primarii comunelor din bazin,
reprezentanții consiliilor raionale, precum și operatorii publici de apă și canalizare din cele două
raioane sunt conectați la obiectivele și activitățile proiectului.
Demarat în septembrie 2016, o primă fază a proiectului a fost dedicată realizării unui diagnostic tehnic
și instituțional al teritoriului vizat de proiect, precum și a creării unei platforme de schimb de
experiență între aleșii locali din Moldova și Franța.
În 2018 în baza concluziilor diagnosticului tehnic și instituțional, a demarat a doua fază a proiectului, a
cărei obiective erau :
●

●
●

Coordonarea implementării acțiunilor / lucrărilor concrete identificate de comun cu diverșii
actori locali și în conformitate cu concluziile diagnosticului realizat. Aceste acțiuni includ :
o Implementarea măsurilor de protecție pentru punctele de captare a apei potabile în
raioanele Hîncești și Nisporeni (protecția a 16 puncte de captare a apei potabile);
o Implementarea unui proiect de îmbunătățire a managementului consumului de apă în
satul Cățăleni;
o Construcția unei stații de epurare a apelor uzate de tip ZUC în satul Nemțeni.
Dezvoltarea infrastructurii într-o abordare la nivel de bazin - un cadru care eficientizează
guvernanța și direcționează planificarea resurselor de apă.
Capitalizarea și formularea, la sfârșitul proiectului, a unui program hidraulic general coerent la
nivelul bazinului.
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Pentru a realiza acțiunile propuse, SEE și partenerii săi doresc să recruteze un manager de proiect care
să asigure dezvoltarea, coordonarea și buna desfășurare a proiectului.

Responsabilităţi
Managerul de proiect va fi responsabil pentru implementarea și gestionarea diferitelor acțiuni ale
proiectului și ale echipei de la fața locului. Acest lucru va fi realizat în consultare strânsă cu SEE și
partenerii implicați.
În acest context, el/ea va trebui să asigure :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Programarea, implementarea, animarea și monitorizarea activităților proiectului;
Evaluarea și raportarea acțiunilor întreprinse;
Coordonarea locală a proiectului, în legătură cu diverși parteneri și părți interesate;
Asistență tehnică și sprijinul partenerilor și actorilor locali;
Comunicarea cu SEE și partenerii tehnici și instituționali francezi;
Monitorizarea financiară, contabilă și administrativă a proiectului în consultare strânsă cu SEE;
Însoțirea misiunilor de experti și a stagiarilor, pe teren;
Pregătirea sesiunilor de formare a partenerilor moldoveni în Franța;
Reprezentarea SEE și a proiectului în raport cu partenerii locali și instituțiile publice naționale
din Moldova, precum și cu donatorii.

Raportare și relații operaționale
Managerul de proiect va activa sub autoritatea SIE-SEE, în strânsă legătură cu oficiul organizației de la
Strasbourg (Franța) și Montreal (Canada).
În plus, el / ea va colabora cu autoritățile și partenerii locali, inclusiv cu membrii echipei de la fața
locului, precum și cu aleșii locali ai comunelor din raioanele Hîncești și Nisporeni situate în bazinul
Nîrnova, principali beneficiari ai proiectului din perspectiva de consolidare a capacității și asistență
tehnică.
El/ ea va fi în contact strâns cu autoritățile publice / administrative, cu serviciile centrale și
desconcentrate ale statului moldovenesc, cu partenerii locali și internaționali, precum și cu alte
proiecte de dezvoltare în curs de desfășurare în Moldova.
El / ea se va baza pe expertiza partenerilor francezi, în funcție de axa de cooperare. Reuniuni telefonice
și video conferințe vor fi ținute în mod regulat cu oficiul SEE de la Strasbourg(Franța), care este
responsabil pentru coordonarea întregului proiect.

Profilul căutat
Calificări și experiență:
●

Formare academică minimă la nivel de master în inginerie în domeniul apei și sanitației /
cooperare și dezvoltare internațională / management de proiect internațional sau experiență
echivalentă;

●

Experiență profesională (cel puțin 5 ani) și calificare dovedită în managementul și coordonarea
proiectelor;
Expertiză în gestionarea integrată a resurselor de apă, alimentarea cu apă potabilă și sanitație;

●
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●

Experiență în supravegherea construcției / reabilitării infrastructurii aferente resurselor de
apă, inginerie civilă și / sau de mediu.

Competențe necesare :
●
●
●
●
●
●
●

Cunoaștere foarte bună a limbii române
Fluență în limba franceză
Cunoaștere bună a limbii engleze
Management de proiect și abilități de coordonare
Abilități de coordonare și animare a unei rețele largi de parteneri
O bună cunoaștere a funcționării donatorilor internaționali (UE, USAID ADA, SDC, Franța, ...)
Abilități de redactare dovedite

Calități necesare:
●
●
●
●
●
●

Dinamism, receptivitate, spirit de inițiativă
Adaptabilitate / versatilitate
Capacitatea de a evolua într-un mediu multi-actor / multicultural
Abilități excelente de raportare
Abordare de lucru constructivă și orientată către identificarea soluțiilor
Abilități de ascultare, disponibilitate, rigoare și spirit de sinteză

Termeni și condiții
Durata misiunii : 12 luni, cu posibilitatea de extindere
Salariu : conform politicii interne (va fi agreat în funcție de experiența candidatului)
Termenul limită pentru aplicare : 16 februarie 2020
Data angajării : urmează să fie discutată (cât mai curând posibil)
Locația : Locația misiunii este m. Chișinău (capitala Republicii Moldova) cu deplasări frecvente în
raioanele Nisporeni și Hîncești.
Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze CV-ul împreună cu o scrisoare de motivație până la
data de 16 februarie 2020. Aplicațiile trebuie adresate doamnei Antonella Cagnolati, președinte și
doamnei Sarah Dousse, director executiv și trimise la următoarea adresă de email: info@see-swe.org
(cu referința Project Manager Moldova ca obiect al e-mailului).
Vă rugăm să rețineți că pentru interviu vor fi contactați doar candidații care corespund cerințelor și
calificărilor necesare pentru această funcție.
Vă mulțumim foarte mult pentru interes!

