Termeni de Referință
Pentru elaborarea studiului „Desfășurarea stagiilor de practică și eficiența acestora în
sistemul educațional din Republica Moldova”
Locație:

Chișinău, Republica Moldova

Termenul limită de aplicare:

3 februarie, ora 12.00

Funcția

Expert sau organizație în elaborarea unui studiului „Ghid
privind participarea tinerilor în procesul decizional
Pentru Consiliile Locale de Tineret”

Proiectul de referință:

Fundația Est- Europeană – „Inițiativa Comună a Șanselor
Egale pentru Tineri”

Durata contractului:

2 luni

Zile de lucru:

30 zile

Limba de lucru:

Română, cunoașterea limbii Engleze și Ruse este un avantaj

1. Context
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structur-umbrelă a 58 de organizații de
tineret, ce întrunește interesele tinerilor din Republica Moldova și servește drept o platformă
națională sectorului asociativ de tineret. Conform Strategiei CNTM pentru anii 2014 – 2018, sunt
stabilite 4 direcții de activitate: (i)educația tinerilor; (ii)drepturile tinerilor și incluziunea socială;
(iii) dezvoltarea organizațiilor și inițiativelor de tineret; (iv) politici de tineret.
În perioada 2010-2015, autoritățile publice au adoptat un şir de politici publice sectoriale
relevante, care de cele mai multe ori nu au ţinut cont de interesele, perspectivele şi nevoile
tinerilor. Totodată, adoptarea politicilor publice care abordau direct problemele acestui grup
(Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret, Planul de Acţiuni pentru susţinerea Populaţiei
Rome, Programul pentru Asigurarea Egalităţii de Gen etc.) sunt de cele mai multe ori
subfinanțate, implementate circumstanţial şi nu contribuire într-un mod relevant la diminuarea
discrepanţelor care afectează tinerii.
Politicile care nu ţin cont de perspectivele specifice ale tinerilor vor perpetua şi crea inechităţi
substanţiale. Fundaţia Est Europeană împreuna cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu
suportul Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare, Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al
Danemarcei/DANIDA a inițiat un program de consolidare a efortului de advocacy a organizaţiilor
societăţii civile care lucrează direct pentru a promova drepturile şi interesele grupurilor
vulnerabile – prin creare grupurilor tematice de advocacy.
Unul dintre aceste grupuri este Grupul Tematic de Advocacy „Tineret”, coordonat de către
Consiliul Național al Tineretului din Moldova, care implementează proiectul „Inițiativa Comună a
Șanselor Egale pentru Tineri”
2. Scop
Cu suportul Fundației Est-Europene, Grupul Tematic de Advocacy „Tineret”, își propune să
angajeze un expert care să elaboreze un ghid „Participarea tinerilor în procesul decizional
pentru Consiliile Locale de Tineret”. Acest ghid trebuie să elucideze situația cu referire la

implicarea tinerilor în procesul decizional, să identifice vidurile legislative referitoare la acest
domeniu precum și să reprezinte în final un produs ce va servi ca un suport practic pentru tinerii
implicați în procesul decizional, sau care urmează să se implice în procesul decizional.
3. Responsabilități
În vederea elaborării ghidului ”Participarea tinerilor în procesul decizional pentru Consiliile
Locale de Tineret”, expertul se va ghida de următoarele elemente conceptuale:
1. Descrierea legislației naționale. Analiza aprofundată a cadrului legal care reglementează
participarea tinerilor în procesul decizional. Analiza sectorului în cauză cu scopul de a
identifica existența carențelor și necesităților de înbunătățire a proceselor de participare a
tinerelor în procesul decizional.
2. Prezentarea experienței internaționale
Prin analiza experienței internaționale, se urmărește prezentarea de practici de succes
existente în alte țări și care ar putea fi implementate și în Republica Moldova.
În special va fi analizată experiența statelor din vecinătate.
3. Organizarea a minim 3 focus grup-uri
Expertul urmează să organizeze focus-grupuri cu diferite grupuri de inițiativă, atât de la
nivel național cât și local, pentru a identifica care sunt cele mai des probleme întrunite de
tineri laimplicarea în procesul decizional. Se vor crea anchete, chestionare și alte mijloace
capabile să identifice problemele în domeniul implicării tinerelor în procesul decizional. Este
necesar ca lucrarea să conțină căi practice pentru tineri într-u implicarea în procesul
decizional. Produsul trebuie să fie un ghid practic aplicabil pentru tineri.
Recomandări privind îmbunătățirea situației și oferirea soluțiilor practice pentru
implicarea tinerilor în procesul decizional. Expertul urmează să vină cu o serie de propuneri
de îmbunătățire a cadrului legal, reieșind din analiza cadrului legal intern, analiza
experienței internaționale și în urma discuțiilor cu beneficiarii direcți. Se va pune accent pe
aplicabilitatea empirică a rezultatelor ghidului praactic cu referire la modalitatea mai
eficientă de implicare a tinerelor în procesul decizional.
4. Prezentarea publică a studiului
Expertul urmează să prezinte studiul elaborat într-un mod public, aducând la cunoștință
despre conținutul fiecărui element major al ghidului, despre metodele și tehnicile utilizate și
despre impactul scontat asupra sectorului de tineret din Republica Moldova, în special asupra
mediului universitar și factorilor de decizie.
4. Cadrul de prezentare a activității
În baza cerințelor prezentate mai sus, expertul va avea la dispoziție 30 de zile pentru a elabora
studiul în varianta finală. Pentru a asigura realizarea în termenii stabiliți a produsului, a fost creat
următorul calendar de activități:
Nr.

Activitatea

Produse elaborate

Perioada

1. Prezentarea
conceptului Concept de ghid ce va conține o Ziua 1
ghidului ce urmează a fi informație detailată asupra fiecărui
elaborat
capitol ce se propune a fi elaborat.
La elaborarea conceptului se va ține
cont de prezentul ToR.

2. Analiza legislației naționale Sinteză
a
tuturor
aspectelor Ziua 3
cu referire la modul și legislative ce țin de implicarea
gradul de implicare a tinerelor în procesul decizional.
tinerelor
în
procesul
decizional
3. Analiza
experienței
și
practicilor
internaționale
privind aspectele juridice și
teoretico-practice
legate
de implicarea tinerelor în
procesul decizional

Sinteză a celor mai relevante practici Ziua 5
internaționale privind existența și
eficiența
modalităților
și
mecanismelor legate de implicarea
tinerelor în procesul decizional
(Corelarea cu aplicabilitatea pentru
Republica Moldova)

4. Consultarea beneficiarilor
privind cadrul legal actual
de
reglementare
a
posibilităților de implicare
a tinerelor în procesul
decizional

Ședințe de consultare și focus grupuri Ziua 5-10
cu tinerii/ care sunt implicați în
procesul decizional ori vor fi implicați
( Tineri activi pe sector/ studenți ai
ultimilor ani de facultate)

5. Elaborarea recomandărilor
de modificare/completare
a legislației cu privire la
cadru legal existent privind
mecanismele de implicare
a tinerelor în procesul
decizional

Sinteză a celor mai importante Ziua 10- 20
recomandări identificate ca urmare a
analizei experienței internaționale și
ședințelor
de
consultare
cu
beneficiarii
Elaborarea unor soluții practice care
vor putea fi incluse în ghid și aplicate
practic de beneficiarul final.

6. Elaborarea unor modele Elaborarea unor metode într-u Ziua 20 – 25
simplificate de practici eficientizarea implicării tinerelor în
necesare pentru mărirea procesul decizional
eficienței și gradului de
implicare a tinerelor în
procesul decizional
7. Elaborarea și prezentarea
variantei finale a ghidului
practic în cadrul unei
conferințe

Ghidul elaborat în forma sa finală, Ziua 25- 31
prezentat și aprobat, în urma
consultărilor cu Grupul de Advocacy
„Tineret”.

5. Oferta financiară
Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de conceptul și structura prezentată și
produsul final. CNTM nu va acoperi alte cheltuieli, cum ar fi comunicare sau transport, decât
onorariul pentru produsul final. Plata onorariului se va realiza după prezentarea variantei finale a
ghidului. Oferta financiară va fi prezentată în MDL și va include suma brută solicitată.
6. Cerințe față de candidați:

 experiență în domeniul organizațiilor de tineret sau organizație de tineret care are o activitate
de minim 2 ani;
 cunoașterea cadrului legal ce ține de sistemul de angajarea tinerilor în câmpul muncii;
 dispunerea de personal calificat pentru realizarea a asemenea studii (pentru organizații);
 abilități excelente de analiză;
 cunoașterea specificului sectorul de tineret la nivel național și european;
 cunoașterea limbii române este obligatorie. Posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj.
7. Modalitatea de aplicare și selectare
Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:
 CV (persoanei sau organizației+persoana/persoanelor din cadrul organizației care urmează să
elaboreze studiul);
 conceptul Studiului propus spre a fi elaborat;
 cercetări anterioare realizate în domeniu;
 oferta financiară care va include doar costul final pentru produs.
Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
Criteriu

Punctaj

Experiență în domeniul organizațiilor de tineret minim 2 ani

10

Cunoașterea cadrului legal (7p) și a procedurilor din domeniul educațional (8p)

15

Cunoașterea specificului sectorul de tineret la nivel național (7p) și european (3p)

10

Conceptul Studiului propus spre a fi elaborat(30p)

30

Cunoașterea limbii Române (3p), Engleze (1p) și Ruse (1p)

5

Oferta financiară

30

Total:

100

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data de 3 Februarie 2017 ora 12.00 prin e-mail la mail
ion.bambuleac@cntm.md cu mențiunea „Angajare Expert elaborare studiu ”Desfășurarea
stagiilor de practică și eficiența acestora în sistemul educațional din Republica Moldova”.
Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Coordonatorul Politici de Tineret CNTM, Ion
Bambuleac, la adresa de e-mail ion.bambuleac@cntm.md sau la numărul de telefon 079002427.

