
 

 

 

 

 

 

Termeni de Referință 

Pentru selectarea participanților în cadrul proiectului „ Participarea Tinerilor pentru Dezvoltare 

Comunitară” 

 

 

 

Locație: Chișinău, Republica Moldova 

Termenul limită de aplicare: 07 februarie 2015 

Poziția Participant în cadrul proiectului    

Proiectul de referință: Fundația Est- Europeană, Grant nr. 442- Participarea 

Tinerilor pentru Dezvoltare Comunitară 

Durata proiectului: 8 luni 

Limba de activitate: Română, cunoașterea limbii Engleze și Ruse este un avantaj  

 

 

1. Context  

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură umbrelă a 46 organizații de tineret; 

organizația ce întrunește interesele tinerilor din Republica Moldova și servește drept o platformă 

națională sectorului asociativ de tineret. Conform Strategiei CNTM pentru anii 2014 – 2018 una din 

prioritățile CNTM este susținerea organizațiilor și grupurilor de inițiativă locale ca obiective fiind atât 

capacitarea acestora cât și implementarea de către ultimii a inițiativelor și proiectelor destinate 

dezvoltării comunitare.  

În anul curent, CNTM, cu susținerea financiară a Fundației Est- Europene a demarat proiectul 

„Participarea Tinerilor pentru Dezvoltare Comunitară”  ce urmează să se deruleze pe parcursul a 9 luni 

a anului curent în 10 raioane ale țării. Din fiecare raion inițial urmează să fie selectată câte o echipă 

formată din două persoane, care vor fi persoanele resursă din cadrul proiectului pentru întreaga 

perioadă de implementare a acestuia și care vor coordona și monitoriza activitățile de dezvoltare 

comunitară din cadrul regiunii lor. 

 

2. Scop 

Cu suportul Fundației Est-Europene, CNTM are ca scop fortificarea organizațiilor de tineret din regiuni, 

prin dezvoltarea unor structuri asociative de tineret puternice instituțional, care pot identifica 

problemele comunitare, mobiliza și implica tinerii în procesul de elaborare a unor soluții viabile și 

asigura o dezvoltare comunitară de lungă durată. CNTM își propune să formeze și capaciteze 10 grupuri 

de inițiativă locale, ce urmează  a fi consolidate și urmează să implementeze, cu susținerea CNTM, 

proiecte comunitare locale.  Fiecare inițiativă locală urmează a fi susținută financiar, suma fiind cuprinsă 

între 500 și 600 USD. 

  

3. Responsabilități   

Fiecare echipă selectată  urmează să realizeze următoarele obiective și obligațiuni: 



 

 

 

 

 

 

 1. Participarea în cadrul Academiei Tinerilor Activi Comunitar ce va avea loc în perioada 20-

21 februarie 2016 

 2. Crearea grupurilor de mobilizare comunitară. Participanții urmează să creeze și coordoneze 

activitatea unui grup de inițiativă din localitatea lor, care pe parcursul proiectului va implementa o 

inițiativă comunitară. 

 3.  Monitorizarea implementării inițiativelor locale.  

 4. Menținerea legăturilor cu factorii de decizie locali și crearea de parteneriate cu companiile 

locale. 

 5. Raportarea în cadrul proiectului pentru inițiativele implementate în regiunile lor. 

 

4. Cadrul de prezentare a activității 

În baza cerințelor prezentate mai sus, participanții urmează să participe în mai multe activități din 

cadrul proiectului: 

Nr. Activitatea Descriere Perioada  

1.  Academia Tinerilor Activi 

Comunitari 

ATAC-ul urmează să adune 20 de tineri 

din 10 localități, care vor fi instruiți și 

capacitați pentru a fi parte componentă 

a proiectului și persoană resursă în 

regiunea lor. 

20-21 februarie 

2016 

2.  Crearea grupurilor locale de 

mobilizare comunitară 

Ulterior capacitării participanților 

urmează să fie creat în fiecare 

localitate un grup de mobilizare 

comunitară ce va veni cu inițiative 

comunitare pe parcursul proiectului și 

își va continua existența și după 

aceasta. 

Martie 2016 

3.  Promovarea inițiativelor 

comunitare 

Cu suportul consultativ din partea CNTM 

fiecare grup va veni cu o inițiativă ce 

urmează a fi realizată în localitatea 

acestora  

Aprilie 2016 

4.  Implementarea inițiativelor 

locale 

10 inițiative locale cu mobilizarea 

tinerilor ce urmează a fi implementate. 

Mai – Iulie 2016  

5.  Conferința Finală din cadrul 

Proiectului 

Sinteză a celor mai importante 

rezultate obținute în cadrul proiectului 

August 2016  

     

 

 

5. Modalitatea de aplicare și selectare 

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină: 

 CV-urile ambilor participanți; 

 Formularul de aplicare ( atașat în cadrul anunțului.); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 

Criteriu Punctaj  

Experiență în domeniul voluntariatului, ong-urilor, proiectelor comunitare 15 

Cunoașterea specificului dezvoltării comunitare, identificarea și descrierea eficientă 

a problemelor din localitate 

15 

Propunerea de soluții realizabile în timp și sustenabile 20 

Implicarea APL și Agenților Economici locali 10 

Cunoașterea limbii Române (3p), Engleze (1p) și Ruse (1p) 5 

Respectarea egalității de gen și/sau implicarea grupurilor social-vulnerabile 10 

Total: 75 

 

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data de 07 februarie 2015, prin e-mail la 

valeriu.dragalin@cntm.md  cu mențiunea „Proiecte Comunitar”.  

 

 

 

Acest proiect este realizat de „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” cu suportul Fundaţiei Est-
Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al 
Danemarcei/DANIDA. 
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