
 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

  

Regiune: Republica Moldova, Europa de Est și Caucaz 

Poziție: Expert 

Durata: 2 ani 

Limba de lucru: Româna ,Engleză și Rusă 

Nr. celor selectați: 5 persoane 

Termenul-limită: 31  Martie 2019 

 

 

 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură umbrelă a 61 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 2018 – 2022 sunt stabilite 5 direcții de activitate: (I) Educația tinerilor; 

(II) Drepturile tinerilor și incluziunea socială; (iii) Dezvoltarea organizațiilor și 

inițiativelor de tineret; (IV) Politici de tineret; (v) – abilitarea economică a tinerilor. 

Creând o conexiune dintre prioritatea a III-a din strategie (dezvoltarea organizațiilor și 

inițiativelor de tineret) și cu noua direcție prioritară stabilită la Adunarea Generală, de 

asemenea luând în considerație necesitatea de formare a surselor suplimentare de venit 

în cadrul organizațiilor și centrelor de tineret, CNTM  a decis să intensifice eforturile 

pentru cresterea  posibilităților de strîngere de fonduri în mediul on-line pentru 

organizațiile de tineret și centrele de tineret.  

 

. 

 vârsta cuprinsă între 14-35 de ani  

 Cunoscător/cunăscătoare a metodelor de predare în educația nonformală. 

 Disponibilitate de implicare în activitățile PoTe min 8 ore din lună. 

 

 

 

o Ocuparea forței de muncă 

o Strângere de fonduri 

o Planificare strategică 

o Dezvoltarea proceselor inclusive 

o Instrumentele juridice în domeniul advocacy 

o Dezvoltarea organizațională 

o Participare (Implementarea mecanismelor de participare) 

o Scrierea  și mănagementul de proiectelor 

o Dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice 

Context: 

Căutăm candidați/candidate care corespund următorului profil: 

 

Experiență în unul/mai multe din următoarele domenii:  



 

 

 

 

 

 să reprezinți CNTM în diferite structuri europene, cât și internationale; 

 să te implici  in procesul de dezvoltarea a educației non-formale în Republica Moldova; 

 să oferi datele şi informaţia solicitată de către coordonator, pentru raport sau alte 

documente aferente PoTe; 

 să participi la toate şedinţele echipei(cu excepția lipselor motivate); 

 La cerere, să livrezi traininguri prestate de PoTe; 

 Analiza proiectelor actelor legislative şi normative; 

 Să evaluați politicii de tineret și monitorizarea programelor/activităților orientate spre 

dezvoltarea sectorului de tineret, atât la nivel național cât și local ( minim 2 politici 

emirente  pe an); 

 Să participați în grupurile de lucru formate întru definitivarea unor proiecte de acte 

normative; 

 modificarea, completarea şi abrogarea actelor normative; 

 Să participați la delegarea CNTM în cadrul grupurilor de lucru  Advocacy. 

 

 

 

 Participa la şedinţele echipei; 

 Participa la evenimentele naționale și internaționale organizate de către CNTM sau 

partenerii CNTM, relevante pentru PoTe; 

 De a utiliza titlul de expert PoTe.  

 

 
 
 

 

Instruiri periodice (PoTe) la nivel național și internațional; 

Posibilitatea de a participa în proiecte naționale și internaționale; 

Veți deveni membru al familiei CNTM; 

Promovare personală și crearea a noi contacte; 

Implicare activă în procesul de recunoaștere a educației nonformale în Republica Moldova. 

 

 

 

 

 

1. Să completați formularul de aplicare, (cu indicarea a 2 persoane de referinţă); 

2. Să vă actualizaţi CV-ul; 

3. Să ne expediați până pe data  31 martie 2019 formularul și CV actualizat. 

 

Comisia de examinare în termen de ( 10 ) zile va examina dosarul dumneavoastră, iar noi vă vom 

contacta pentru a vă anunța dacă ați trecut la cea de a doua etapă interviu. 

Cum să deveniți expert PoTe: 

În calitate de expert PoTe va trebui: 

 

În calitate de expert PoTe veți avea dreptul de a: 

În calitate de expert  PoTe veți beneficia de: 
 



 

 

Pentru detalii suplimentare, ești încurajat să-l contactezi pe: 

Mihai Rotaru, 

Coordonator Dezvoltarea Organizațiilor și a Inițiativelor de Tineret, 

+373 68 735 839. 

mihai.rotaru@cntm.md. 

Aplicările vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 

Aplicările și  interviurile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 

 

Aplicările și  interviurile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 

 


