Termeni de referință
Expert Independent în elaborarea studiului cu privire la Indexul de Tineret
Locația

Chișinău, Republica Moldova

Termenul de aplicare

26 septembrie

Poziția

Expert independent în elaborarea studiului cu privire la Indexul de Tineret

Denumirea proiectului

Dezvoltarea Indexului de Tineret

Durata contractului

15 zile

Perioada contractului

27 septembrie-11octombrie

Limba de lucru

Romana, Engleză

I.

CONTEXT

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este un organ reprezentativ al 39 de organizații de
tineret din Republica Moldova, forum asociativ care își propune să dezvolte și să consolideze politicile
naționale și locale de tineret și să promoveze drepturile tuturor tinerilor. În baza Strategiei 2014-2018, CNTM
își stabilește drept scop să devină centru de expertiză și analiză în domeniul de tineret – un catalizator al
colectării și procesării continuă a datelor statistice, elaborării de cercetări și studii complexe privind sectorul
de tineret. Evidența datelor este un element crucial în procesul de proiectarea, implementare și evaluare a
politicii de tineret. Dezideratul privind dezvoltarea domeniului de cercetare, evidență, monitorizare și de
colectare a datelor este inclusă și în documentul de politici "11 indicatori ai unei politici (naționale) pentru
tineret", dezvoltată și recunoscut de către Consiliul Europei și Forumul European al Tineretului.
Pentru a avea o abordare cât mai holistică privind situația tinerilor din Republica Moldova, iar la elaborarea
politicilor publice să stea date statistice și evidență, CNTM împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului cu
sprijinul UNFPA Moldova a elaborat metodologia Indexului de Tineret. Ajustarea politicilor de tineret este un
proces de durată, iar lipsa unor date comprehensive privind situația tinerilor pe anumite domenii de
dezvoltare, face acest proces și mai complicat. Politicile de tineret sunt consultate cu tinerii și propuse spre
implementare prin intermediul mai multor documente strategice sau procedurale, cu toate acestea,
planificarea și implementarea strategică trebuie să conțină și evidență statistică dezagregată pe vârste.
Indexului de Tineret reprezintă o analiză comprehensivă privind situația tinerilor pe mai multe domenii
social-economice și va sta la baza politicilor de tineret bazate pe evidență. Metodologia de elaborare a
Indexului de Tineret este compusă din cinci domenii prioritare pentru domeniul de tineret: (i) participarea
tinerilor, (ii) angajarea, (iii) sănătate, (iv) antreprenoriatul în rândul tinerilor, (v) comportament riscant și
violență. Indexul de Tineret va contribui la dezvoltarea politicilor transversale, în special a politicilor de
tineret bazate pe evidență sistematică a situației tineret din Republica Moldova. O dată cu elaborarea
acestuia, scopul expertului este de a analiza rezultatele obținute de index și de a interveni cu recomandări în
vederea valorificării acestuia și transpunerii în practică.

II.

SCOP

În baza metodologiei elaborate anterior, scopul expertului independent va fi în analiza datelor obținute, în
vederea stabilirii metodelor de aplicare a rezultatelor Indexului în practică.
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III.

OBIECTIVELE EXPERTIZEI

Obiectivele esențiale de expertiză sunt:
Obiectivele esențiale ale expertizei sunt următoarele:
1. În baza Indexului elaborat, să analizeze politicile existente, precum și să vină cu explicații referitoare
la cauzele care au expus tinerii să fie vulnerabili pe cele 5 domenii;
2. Elaborarea, în baza datelor obținute, a unui set de recomandări, care ar avea ca scop soluționarea
situației tinerilor
Rezultatele așteptate sunt următoarele:
1. Analiza datelor statistice dezagregate privind domeniului de tineret prin prisma mecanismelor de
monitorizare și evaluare a sectorului;
2. Consultarea documentelor de evidență a instituțiilor/organizațiilor de profil, inclusiv a centrelor de
analiză, instituțiilor educaționale, think-tank-urilor etc.;
3. Consultarea indicatorilor specifici cu Coordonatorul de M&E a CNTM; definitivarea variantei finale a
studiului;
4. Elaborarea variantei finale a Studiului pe Indexul de Tineret care va include analizai și recomandări
pentru toate categoriile de indicatori menționați în metodologie.

IV. PROFILUL EXPERTULUI
Serviciile de expertiză solicită aplicatului competențe şi abilități de cercetare specifice, cunoștințe
aprofundate în domeniul tineret, monitorizare şi evaluare, statistică şi evidență, elaborare şi aplicare Index.
Calificările solicitate pentru angajarea expertului național sunt:
-

Experiență în domeniul de monitorizare şi evaluare, preferabil în domeniul de tineret;

-

Familiarizat cu procedurile şi sistemul național de monitorizare, evidență şi statistică, preferabil în
domeniul tineret;

-

Capacități analitice excelente, precum și capacitatea de a sintetiza datele și de a integra abordări
inovatoare în cadrul instrumentelor dezvoltate;

-

Competența de lucru bazat pe rezultate, precum și elaborarea rezultatelor pertinente în situații de
termenul limită;
Cunoașterea excelentă a limbii române şi engleze.

-

V.

OFERTA COMERCIALĂ

Oferta comercială trebuie să cuprindă suma totală calculată pentru fiecare zi de lucru, inclusiv alte taxe
aferente serviciilor de consultanță. Plata va fi efectuată după realizarea tuturor produselor specificate în
prezentul (ToR) Termenii de Referință.

VI. METODA DE APLICARE ȘI SELECTARE
Candidații vor expedia formularul de aplicare care va corespunde cu criteriile şi specificațiile menționate în
prezentul ToR. Formularul de aplicare va conține un concept draft privitor la structura studiului, care va
sugera şi modalitatea prin care vor fi analizați indicatorii Indexului de Tineret. Evaluarea dosarelor va fi
realizată din oficiu, cu posibilitatea planificării unor interviuri aprofundate, în caz de necesitate. Selecția va
fi realizată în baza tabelului de evaluare de mai jos:

Experiență de minim 3 ani în analiză, monitorizare și evaluare (<2 ani – 20p, <3 35
ani – 25p, >4 ani – 35p)
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Cunoștințe avansate privind crearea de indexuri, procedurile de monitorizare
şi evaluare a sectorului asociativ de tineret
Cunoașterea limbii Române (3p) și engleze (2p)

30
5

Așteptările financiare

30

Total

100

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data de 26 septembrie 2015, prin e-mail, la
cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Expert independent în elaborarea Studiului pe Indexul de
Tineret”.
Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Asistent pe Dezvoltarea Politicilor de Tineret,
Angelica Petrov, la adresa de e-mail angelica.petrov@cntm.md sau la numărul de telefon +373 783 111
00.
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