
 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

Rezident al Incubatorului ONG-urilor CNTM 

  

Locația Chișinău, Republica Moldova 

Poziția Rezident 

Limba de lucru Româna 

Perioada de implicare* Septembrie - decembrie 2016 

  

I.             CONTEXT 

  

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură umbrelă ce 

reprezintă interesele a 46 de organizații de tineret din Moldova. CNTM promovează 

drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de 

elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Una dintre prioritățile de 

bază ale CNTM regăsite în Strategia pentru 2014-2018 este Dezvoltarea organizațională și 

a inițiativelor de tineret. Întru realizarea acestui obiectiv absolut relevant în societate, 

CNTM a înființat Incubatorul de ONG-uri CNTM în mai 2016.  

 Incubatorul de ONG-uri este o entitate structurală a organigramei CNTM. Incubatorul de 

ONG-uri reprezintă un program ce oferă grupurilor de iniațive posibilitatea de dezvoltarea 

și crearea unui ONG prin asistență administrativă, consultativă, și tehnică în domeniul 

OSC. 

 

Misiunile de bază ale Incubatorului de ONG-uri: 

   

  1. Ghidarea activității grupurilor de inițiativă în perioada de afirmare; 

  2. Crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea ONG-urilor; 

  3. Susținerea logistică a ONG-urilor noi formate; 

  

Obiectivele Incubatorului de ONG-uri:                             

   

  1. Organizează și realizează instruirea viitorilor rezidenți în scopul creării  ONG-ului, 

și/sau dezvoltării ONG-ului; 

  2. Organizează activități în rândul rezidenților (sesiuni de training, prezentări, ateliere 

de lucru, instruiri, seminare etc.); 

  3. Conlucrarea cu diverse organe statale și persoane juridice în vederea promovării 

grupurilor de inițiativă/ONG-uri 

  

III.            CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI 

 

1.  Grup de inițiativ sau ONG de tineret, care are o idee viabilă pentru societate și 

dorește să creeze/dezvolte un ONG; 



 

2. Echipă formată de minim trei persoane; 

3.  Implicare pe toată perioada de incubare; 

4. Vârsta minimă 16 ani. 

  

IV.          RESPONSABILITĂȚI 

1. Să participe la activitățile de instruire din cadrul incubatorului; 
2. Să creeze/dezvolte un ONG și în etapa finală de incubare să creeze un ONG viabil; 
3. Să transmită rapoarte de activitate semestrial către Consiliul de administrare. 

 
V. MODALITATE DE ÎNSCRIERE 
Organizațiile interesate sunt invitate să completeze formularul de înscriere, până la data 
de 15 septembrie, inclusiv. 
  

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la: 

Tel/fax: (+ 373 22) 235 175 

Adriana Țernă, 

Asistent Dezvoltare Instituțională, 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, 

E-mail: Adriana.terna@cntm.md, 

Web: www.cntm.md 

 

https://docs.google.com/forms/d/19F2c57a0iYDCIBSEm6xUoarqqbMX_p2dtDY7ORyoXp4/edit
http://www.cntm.md/
http://www.cntm.md/

