
Cooperation and organizational development support for business associations on both banks of the Nistru River 
 

 
Support to Confidence Building Measures Programme 

This Programme is financed by the European Union, and implemented by United Nations 
Development Programme 

 
 

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) este benefeciarul 

proiectului “Îmbunătățirea oportunităților și serviciilor disponibile comunităților de afaceri de pe ambele maluri ale 

râului Nistru prin susținerea Asociațiilor de Business” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de 

PNUD Moldova. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, CNPM anunță concurs de oferte pentru selectarea unui prestator 

de servicii, care va fi responsabil de elaborarea Regulamentului privind circuitul documentelor în 

cadrul CNPM. 

 

Cerințe de conținut față de Regulament: 

Regulamentul trebuie să conțină, dar nu se va limita la descrierea procedurilor ce asigură documentarea și 

circulația documentelor de corespondență, proceduri referitoare la avizarea proiectelor de acte normative 

și politici publice, coordonarea inițiativelor interne ale CNPM (inclusiv inițiativele membrilor), 

managementul solicitărilor membrilor.  

 

Timpul de lucru pentru elaborare: termenul limită pentru elaborarea și redactarea Regulamentului este 31  

martie 2017. 

 

RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI: 

CALIFICĂRI: 

 Minim 3 ani experienţă în scrierea instrucțiunilor/manualelor și implementarea procedurilor de 

circulație a documentelor; 

 Experiență în realizarea activităţilor de elaborare a documentelor cu conținut similar; 

 Experiență în elaborarea materialelor de suport pentru instruiri; 

 Studii superioare. 

CARACTERISTICI PERSONALE: 

 Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare; 

 Integritate, discreţie profesională, abilitatea de a gestiona informaţiile confidenţiale; 

 Profesionalism şi punctualitate în respectarea angajamentelor asumate. 
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Perioada de angajare: 06 februarie – 31 martie 2017 

 

DOSARUL PERSOANEI APLICANTE:  

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte CV personal și Oferta financiară în format electronic la 

adresa: cnpm@cnpm.md 

 

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. 

 

Termen limită de depunere a dosarelor – 30 ianuarie 2017. 
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