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Cerere de exprimare a interesului  

pentru a deveni membru al Grupului de lucru pe transport public din cadrul proiectului ”MOVE 
IT like Lublin – a Chisinau Sustainable Development Initiative” 

 

În februarie 2021, Primăria Chișinău a început implementarea, în parteneriat cu Primăria Lublin 
(Polonia),  a Proiectului "Move it Like Lublin – a Chisinau Sustainable Development Initiative" ce are o 
durată de 48 de luni până în ianuarie 2025. Sprijinul financiar pentru realizarea acestui proiect este 
asigurat de Uniunea Europeană. 

Activitățile Proiectului au drept scop susținerea autorităților locale din Chișinău pentru transformarea 
transportului public municipal într-un transport mai incluziv, mai sigur, mai rezilient și mai durabil. 
Obiectivele principale ale Proiectului sunt: 

1) îmbunătățirea politicilor de transport public la nivel municipal;  

2) sporirea capacității instituționale a Primăriei municipiului Chișinău în domeniul mobilității 
urbane, în conformitate cu practicile UE în domeniu; 

3) creșterea calității managementului transportului public în Chișinău prin implementarea soluțiilor 
și tehnologiilor inovative.  

 

Prezenta invitație se adresează experților, facilitatorilor și reprezentanților societății civile din 
domeniul transporturilor, care doresc să participe la activitatea Grupului de lucru pe transport 
public (în continuare „Grupul”) al Proiectului. 

 

Atribuțiile principale ale Grupului: 

- să contribuie la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD); 

- să participe la formularea Strategiei de transport 2022-2030 (ca parte integrantă a PMUD); 

- să facă propuneri privind Planul de achiziție a autobuzelor și troleibuzelor în anii 2021-2030; 

- să organizeze consultări publice cu părțile interesate; 

- să mențină un dialog deschis cu societatea și țină cont de sugestiile acesteia; 

- să sprijine Primăria în procesul de reformare a Direcției generale transport public și căi de comunicație, 
precum și de fuziune a întreprinderilor de transport municipale; 

- să participe la formularea deciziilor autorităților municipale, prin promovarea acestora la nivel local; 

- să se implice în elaborarea deciziilor autorităților municipale pentru implementarea noilor tehnologii în 
vederea eficientizării transportului public; 

- să acorde suport în implementarea cu succes a Proiectului și atingerea obiectivelor trasate pentru 
îmbunătățirea serviciilor municipale și sporirea bunăstării cetățenilor. 
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Componența și mandatul Grupului 

Membrii Grupului sunt selectați pe baza expertizei acestora și sunt numiți prin dispoziția Primarului 
General al municipiului Chișinău. Mandatul membrilor Grupului este de 2 ani cu posibilitatea reînnoirii 
și încetează în caz de înlocuire sau expirare. 

 

 

Criterii de eligibilitate  

- Studii universitare în transporturi sau o disciplină conexă relevantă sau experiență profesională 
relevantă echivalentă; 

- Cunoaștere bună a legislației în domeniul transporturilor din Republica Moldova și UE; 

- Cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă; 

- O bună cunoaștere a limbii engleze. 

 

Procesul de selecție  

Procesul de selecție se va realiza în câteva etape: 

a) verificarea admisibilității cererilor și a eligibilității candidaților; 

b) evaluarea comparativă și stabilirea unei liste cu cei mai potriviți candidați; precum și 

c) selectarea membrilor Grupului din această listă. 

În cursul acestui proces, se va ține cont de următoarele criterii adiționale: integritate, independență 
(potențiale conflicte de interese), reprezentarea și echilibrul de gen. 

 

Procedura de depunere a candidaturilor 

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze cereri pînă la data de 31.08.2021 la adresa email: 
mill@pmc.md, cu mențiunea „Aplicare membru al Grupului de transport” următoarele documente: 

- CV-ul;  

- Scrisoare de motivație; 

- Acordul personal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Într-o etapă ulterioară pot fi solicitate alte documente justificative. Toate candidaturile vor fi tratate în 
mod confidențial. 

 

Comisia va informa candidații selectați privind rezultatul procedurii de selecție în timp util. 

 

Date de contact 

Informații suplimentare pot fi solicitate prin email (mill@pmc.md).  
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Anexă  
  

   
ACORD PERSONAL  

al membrului Grupului de lucru pe transport public al proiectului ”MOVE IT like Lublin – a 
Chisinau Sustainable Development Initiative”  

 
   
Subsemnatul (a) __________________________________________________ exprim acordul 

personal să devin membru al grupului de lucru pe transport public al proiectului ”MOVE IT like Lublin – a 

Chisinau Sustainable Development Initiative”.  

 

 

Prin acest acord, îmi exprim consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce mă 

vizează, de către secretarul grupului de lucru pe întreaga perioadă de activitate în calitate de membru al 

grupului de lucru în scopurile prevăzute de Regulamentul grupului de lucru pe transport public, cu care am 

făcut cunoștință.  

 
  
   

“____” ______________ 20___  
(data întocmirii) 

   

___________________  
(semnătura) 

   
   

 

 


