
 

Cerere de ofertă: consultanță  

în cadrul proiectului EU4Youth: Grădina școlară pentru dezvoltarea antreprenoriatului 

agricol 

 

Perioada de implementare a proiectului: 03.2018 – 06.2022 

Parteneri:  Green Cross Belarus, Green Cross Ukraine, John Paul II Foundation, Italy 

Scopul Proiectului: Pentru a favoriza angajarea și participarea activă a tinerilor rezidenți în zonele 

rurale defavorizate în societate și economie, prin dezvoltarea competențelor moderne de muncă, 

sprijinindu-i să devină lideri/antreprenori și să promoveze noi oportunități profesionale în rândul 

acestora. 

Despre Proiect: În cadrul proiectului au fost create și dotate 4 ”Grădini școlare”, instruiți formatorii, 

elaborat suportul de curs și alte activități specifice proiectului. 

Sarcina consultantului pentru afaceri: Se solicită suportul unui consultant în afaceri pentru a 

acorda suport și a identifica soluții optime pentru derularea continua a activităților Grădinilor Școlare 

și durabilitatea acestora și după finisarea suportului financiar din partea proiectului. 

Activități principale:  

• Evaluarea statutului juridic, identificarea unei forme organizatorice - juridice optime; 

• Evaluarea activităților economico-financiare a fiecărei școli, identificarea deficienților, 

formularea recomandărilor; 

• Evaluarea necesităților investiționale optime pentru sporirea eficienței activității economice; 

• Evaluarea procesului de formare, identificarea modalităților de optimizare și sporire a 

impactului procesului de formare; 

• Elaborarea unui plan de afaceri pentru fiecare din 4 Grădini Școlare pe o perioada de minim 

3 ani; 

• Alte recomandări pertinente ce vin sa fortifice obiectivele proiectului. 

Consultantul v-a efectua vizite la fiecare din beneficiari și va avea o abordare individuala 

pentru fiecare. 

1. Școala Primară „Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă; 

2. Gimnaziul Oxentea din rn. Dubăsari; 

3. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul; 

4. Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din s. Vadul Rașcov, rn. Șoldănești. 



 

Cerințe de calificare 

• Studii superioare economice / juridice alt domeniu relevant; 

• Experiență de prestare a serviciilor de consultanță in afaceri (prioritar domeniul agricol) de 

minim 3 ani; 

• Disponibilitatea de a călători din contul mijloacelor financiare proprii la fiecare beneficiar; 

Durata contractului: 

Activitatea se va derula pe o perioada de 60 zile calendaristice din data semnării contractului. 

Livrabile: 

Consultantul va prezenta câte un raport pentru fiecare beneficiar, care va conține descrierea pentru 

fiecare din proiect, cu recomandările pertinente și plan de afaceri pentru 3 ani. 

Plata se va efectua la contul bancar a consultantului după prezentarea și aprobarea de către 

beneficiar a rapoartelor. 

 

Oferta financiară va fi expediata pe adresa electronica cnm.concurs@gmail.com până la data de 

20.09.21 ora 17-00. 
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