TERMENI DE REFERINȚĂ
de selectare a unui expert responsabil de evaluarea implementării
Acordului de Asociere RM – UE, domeniul tineret și educație
Locație:
Termenul-limită de înscriere:
Funcția

Proiectul de referință:

Durata contractului:
Limba de lucru:

Chișinău, Republica Moldova
7/03/2019
Expert responsabil de evaluarea implementării Acordului de
Asociere RM-UE în domeniul de tineret și educație și a
Planurilor naţionale de acţiuni pentru anii 2014 – 2018
pentru implementarea Acordului de Asociere Republica
Moldova – Uniunea Europeană
Delegația Uniunii Europene - „Campanie de informare în
regiunile Moldovei despre situația democratică și asistența
UE pentru dezvoltarea țării”
10/03/2019 – 30/04/2019
Română, cunoașterea limbii Engleze și Ruse este un avantaj

1. CONTEXT
CNTM este structura asociativă a 61 de organizații de tineret, care promovează drepturile tinerilor
din Republica Moldova și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare,
implementare și evaluare a politicilor de tineret. CNTM are cinci priorități de dezvoltare: (i)
Educația tinerilor; (ii) Drepturile tinerilor și incluziunea socială; (iii) Dezvoltarea organizațiilor și a
grupurilor de inițiativă; (iv) Politici de tineret și participare tinerilor; (v) Oportunități economice
pentru tineri.
În perioada 2010-2017, Autoritățile Publice au adoptat un şir de politici publice sectoriale.
Acestea nu includ întotdeauna interesele, perspectivele şi nevoile tinerilor, sunt pe alocuri
subfinanțate, implementate circumstanțial şi nu contribuire într-un mod relevant la diminuarea
discrepanțelor care afectează tinerii.
Politicile care nu ţin cont de perspectivele specifice ale tinerilor vor perpetua şi crea inechități
substanţiale. Pentru a sparge acest cerc vicios, Fundația Est Europeană împreună cu Centrul
Parteneriat pentru Dezvoltare, cu suportul Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare, Guvernul Suediei
și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA, inițiază un program de consolidare a
efortului de advocacy a Organizațiilor Societății Civile care lucrează direct pentru a promova
drepturile şi interesele grupurilor vulnerabile – prin creare Grupurilor Tematice de Advocacy.
2. SCOP
Cu suportul Delegației Uniunii Europene, Consiliul Național al Tineretului din Moldova își propune
să angajeze un expert independent/organizație care va monitoriza implementarea Planurilor
naţionale de acţiuni pentru anii 2014 – 2018 pentru implementarea Acordului de Asociere
Republica Moldova – Uniunea Europeană.
Acest raport va avea un set de recomandări practice de îmbunătățire a procesului de elaborare și
monitorizare a politicilor publice relevante tinerilor in raport cu angajamentele Republica
Moldova - UE, pentru a asigura eforturile de monitorizare și advocacy ale organizațiilor membre

ale Grupului de lucru nr. 4, din cadrul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din
Parteneriatul Estic.
Raportul vor fi urmat de sesiuni cu decidenții relevanți, pentru promovarea recomandărilor și
intervenția în grupurile de lucru relevante.
3. RESPONSABILITĂȚI
În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare
expertul va avea următoarele responsabilități:
1.Evaluarea nivelului de implementare a capitolului 23 din Acordul de Asociere RM-UE și a
Planurilor naţionale de acţiuni pentru anii 2014 – 2018 pentru implementarea Acordului de
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, corelat cu asigurarea implementării acestuia;
2. Identificarea recomandărilor cu privire la politicile și măsurile existente.
3. Elaborarea calendarului de întîlniri cu decidenții relevanți.
4. Prezentarea publică a Raportului de evaluare.
4. PRODUSE
Nr.

Activitatea

Produse elaborate

Perioada
limită

1. Aprobarea metodologiei de Metodologie aprobată
12 Martie
evaluare a Acordul de Asociere
RM-UE și a Planurilor naţionale
de acţiuni pentru anii 2014 –
2018 pentru implementarea
Acordului
de
Asociere
Republica Moldova, corelat cu
asigurarea
implementării
acestuia
2. Colectarea datelor la nivel Rapoarte APL și APC cu privire la 30 martie
local
finanțele acordate pentru tineret în
anul 2018
3. Analiza datelor
Elaborarea raportului-draft de
10 aprilie
monitorizare a bugetelor publice
4. Definitivarea produsului final
5. Prezentarea
publică
raportului de evaluare

Produs final aprobat
a Publicarea și mediatizarea rezultatelor

14 aprilie
18 aprilie

5. OFERTA FINANCIARĂ
Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de metodologia propusă 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 studiului. Oferta financiară va fi
prezentată în Lei (MDL) și va include suma brută solicitată.
6. CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

 Cunoașterea politicilor relevante sectorului educație și tineret
 Înțelegerea procesului de asociere a RM- UE;
 Abilități excelente de analiză;
 Activități anterioare în colaborare cu instituții de resort;
 Cunoașterea specificului sectorului de tineret la nivel național și european;
 Experiența de lucru într-o organizație națională sau internațională de tineret va fi considerată
un avantaj;
 Cunoașterea limbii române este obligatorie;
 Posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj.
7. MODALITATEA DE PARTICIPARE ŞI SELECTARE:
Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:
 CV-ul aplicantului;
 Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 Trimiteri la 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

Cunoașterea cadrului legal național (15p). Activități anterioare în colaborare cu
instituții de resort (2p)

17

Cunoașterea specificului sectorului de tineret la nivel național (10p) și european
(8p)

18

Cunoașterea specificului participării tinerilor în procesul bugetar (10p)

10

Metodologia propusă în realizarea studiului (20p)

20

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

5

Oferta financiară

30

Total

100

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data 7 martie, prin e-mail
cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Angajare Expert Evaluarea AA RM-UE”.

la

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați persoana responsabilă, Ana
Indoitu, la adresa de e-mail ana.indoitu@cntm.md

