
 
 
 
 

 

 

Termeni de Referință 

Pentru elaborarea studiului „ Experiența internațională privind realizarea 

internship-urilor” 

Locație: Chișinău, Republica Moldova 

Termenul limită de aplicare 11 iunie, 24:00 

Funcția Expert sau organizație în elaborarea 

studiului   „Experiența internațională 

privind realizarea internship-urilor” 

Proiectul de referință Ministerul Tineretului și Sportului 

”Dezvoltarea oportunităților economice 

pentru tineri prin intermediul internship-

urilor” 

Durata contractului 3 luni 

Zile de lucru 30 zile 

Limba de lucru Română, Cunoașterea limbii Engleze și 

Ruse este un avantaj 

 

1. Contextul 

  Alianța Studenților din Moldova (ASM) este o organizație neguvernamentală studențească, 

apolitică ce cuprinde 10 rganizații studențești de nivel local și național. ASM este organizația 

care întrunește interesele studenților din Moldova și servește drept platformă națională unică a 

sectorului asociativ studențesc asigurând promovarea și respectarea drepturilor studenților din 

Republica Moldova. Pentru realizarea acestei viziuni, ASM promovează interesele studenților 

din Moldova, prin contribuirea la dezvoltarea structurilor asociative studențești și a structurilor 

de auto-guvernare studențească din Moldova, desfășurarea programelor și activităților de 

instruire, informare, lobby și consultare. Una din direcțiile strategice ale organizației este ” 

Inserția pe piața muncii a studenților”. ASM mediază relațiile dintre angajatori, administrațiile 

instituțiilor de învățământ superior și studenți în vederea facilitării încadrării studenților în 

câmpul muncii, prin informarea despre opțiunile de angajare existente, oferirea posibilității de 

efectuare a stagiilor de practică care ar contribui la formarea inițială, capacitarea studenților cu 

aptitudini profesionale și contribuirea ajustării programului de studii la necesitățile pieței de 

muncă; 

Patru din zece șomeri sunt tineri. Angajatorii tot mai frecvent își declară nemulțumirea față de 

calitatea pregătirii tinerilor specialiști, iar tinerii invocă necesitatea experienței de muncă la 

angajare ca o condiție apriori. Luând în considerație faptul că majoritatea copleșitoare a 

studenților fac parte din categoria de vârstă a tinerilor, iar discrepanța dintre aptitudinile cerute 

de către angajatori și cele antrenate în cadrul instituțiilor superioare de studii crește cu o 

progresie aritmetică datorită avansării intensive a economiei mondiale, există o necesitate 

stringentă de a eficientiza stagiile de practică de calitate. Prin intermediul acestui proiect, Alianța 

Studenților din Moldova (ASM) dorește să contribuie la creșterea numărului de beneficiari ai 



 
 
 
 

programelor de internship de lungă durată şi îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei lor prin 

consolidarea cooperării dintre organizaţii studenţeşti, universităţi şi a sectorului privat. 

 

 

2. Scopul 

  Alianța Studenților din Moldova, cu suportul Ministerului Tineretului și Sportului își propune 

să angajeze un expert sau o organizație ca să elaboreze un studiu în urma căruia va fi analizată 

practica internațională (țările ce au semnat Acordul de la Bologna) în realizarea internship-

urilor. Studiul va fi orientat spre evaluarea practică a calității și mecanismului național de 

realizare a stagiilor în comparație cu experiența internațională precum și evaluarea impactului 

studenților și tinerilor care au făcut stagii internaționale. În cadrul studiului se vor analiza  

sistemele de stagii non-educaționale din alte țări, cât și identificarea unor programe de suport al 

stagiilor. Ca rezultat al studiului, expertul va veni cu un set de recomandări  pentru 

reglementare a stagiilor de practică în baza experienței internaționale cu privire la organizarea 

programelor de internship. 

 

3. Responsabilități 

În vederea elaborării studiului „ Experiența internațională privind realizarea internship-

urilor”, expertul se va ghida de următoarele elemente conceptuale:  

  

• Descrierea legislației naționale și internaționale. Analiza aprofundată a cadrului legal care 

reglementează desfășurarea stagiilor de practică academice. Analiza sectorului în cauză cu 

scopul de a identifica existența carențelor și necesităților de înbunătățire a stagiilor de practică 

academice.  

• 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 ce au semnat Acordul de la 

Bologna. Se vor analiza și sisteme de  stagii non-educaționale și programe de susținere a 

stagiilor. 

• Organizarea a minim 3 focus grup-uri Expertul urmează să organizeze focus-grupuri cu 

studenți și tineri ce au beneficiat de stagii de practică în alte țări, cu scopul analizei impactului 

asupra beneficiarilor, cauzelor aplicării la un program de internship în altă țară, cât și probleme 

întrunite de tineri la desfășurarea stagiilor de practică academice, în cadrul universităților din 

Republica Moldova. Se vor elabora un set de chestionare. 

• Recomandări privind îmbunătățirea situației cu referire la cadrul desfășurării stagiilor de 

practică în sistemul educațional din Republica Moldova. Expertul urmează să vină cu o 

serie de propuneri de îmbunătățire a cadrului legal, analiza experienței internaționale și în urma 

discuțiilor cu tineri ce au beneficiat de programe internaținale de internship. Se va pune accent 

pe aplicabilitatea empirică a rezultatelor studiului cu referire la modalitatea mai eficientă de 

înbunătățire a stagiilor de practică în sistemul educațional din Republica Moldova.  

• Prezentarea publică a studiului  Expertul urmează să prezinte studiul elaborat într-un mod 

public, aducând la cunoștință despre conținutul fiecărui capitol, despre metodele și tehnicile 



 
 
 
 

utilizate și despre impactul scontat asupra sectorului de tineret și cel educațional din Republica 

Moldova, în special asupra mediului academic și factorilor de decizie.  

 

 

4. Cadrul de prezentare a activității  

 

Nr Activitatea Produsul elaborat Perioada 

1 Prezentarea conceptului și a 

metodologiei studiului  

Concept de studiu ce va conține o 

informație detailată asupra fiecărui 

capitol și metodologiei  

Ziua 1 

2 Analiza legislației naționale cu 

referire la stagiile de practică 

academice, din cadrul 

universităților  

Sinteză a tuturor aspectelor 

legislative ce țin de desfășurarea 

stagiilor de practică în sistemul 

educațional din Republica Moldova  

Ziua 5 

3 Analiza legislației, experienței și 

practicilor internaționale privind 

aspectele juridice și pedagogice 

legate de desfășurarea 

internship-urilor 

Sinteză a aspectelor legislative, 

celor mai relevante practici 

internaționale privind existența și 

eficiența stagiilor de practică pentru 

studenții din învățământul de profil 

și cel universitar.  

Ziua 5-10 

4 Consultarea cu persone ce au 

participat la internship-uri la 

nivel internațional și național 

Efectuarea a 3 ședințe cu focus-

grup la care vor participa tinerii și 

studenții ce au beneficiat de  

programe internaționale și naționale 

de internship 

Ziua 10-15 

5 Elaborarea unei analize 

comparative dintre stagiile 

desfașurate la nivel național și 

internațional 

Efectuarea analizei comparative, cu 

identificarea dezavantajelor și 

avantajelor din cele 2 sisteme de 

desfășurare a internship-urilor 

Ziua 15-20 

6 Elaborarea recomandărilor 

pentru îmbunătățirea desfășurării 

stagiilor în baza experienței 

internaționale 

Sinteză a celor mai importante 

recomandări identificate ca urmare 

a analizei experienței internaționale 

și ședințelor cu focus-grupuri 

Ziua 20-25 

7 Elaborarea și prezentarea 

variantei finale ale studiului 

Studiu elaborat, prezentat și aprobat Ziua 25-30 

 

 

5. Oferta financiară  

Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de conceptul și structura prezentată și 

produsul final. ASM și MTS 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 studiului. 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 desfășurarea stagiilor de practică;  

• dispunerea de personal calificat pentru realizarea a asemenea studii (pentru organizații);  



 
 
 
 

• abilități excelente de analiză;  

• cunoașterea specificului sectorul educațional la nivel național și internațional;  

• 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 Nr de puncte 

Experiență în domeniul organizațiilor de tineret minim 2 ani  10 

Cunoașterea cadrului legal și a procedurilor din domeniul educațional   15 

Cunoașterea specificului sectorul de educațional la nivel international 10 

Conceptul Studiului propus spre a fi elaborate 30 

Cunoașterea limbii Române (2p), Engleze (2p) și Ruse (1p)  5 

Oferta financiară  30 

Total 100 

 

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data de 15 Iunie 2017 ora 23:59 ,la mail 

office@aliantastudentilor.md cu mențiunea „Angajare Expert elaborare studiu ”Experiența 

internațională privind realizarea internship-urilor”.  

Pentru întrebări, vă rugăm să contactați Coordonatorul Proiectului, Radu Mereniuc, la adresa de 

e-mail radu.mereniuk@gmail.com sau la numărul de telefon (+373)78 438 841. 
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