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Termeni de referinţă 

Expert CNTM 

Locul activității Chișinău, Republica Moldova 

Funcţia: Participant (Young Expert) 

Durată: 2 ani 

Limba de lucru: Româna (Engleză) 

Nr. celor selectați: 15 persoane 

Termenul limită de aplicare: 1 aprilie 2016 

 

1. Context 

 
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova este o structură umbrelă a 46 organizații de tineret, fiind 
implicată în promovarea și monitorizarea politicilor de tineret la nivel național și local.  

Unul dintre cei 11 indicatori ai Politicilor de tineret recunoscuți atât de Forumul European al Tineretului, 
cât și de către Consiliul European stipulează faptul că politicile de tineret trebuie să fie bazate pe 
rezultate pertinente și cercetare. Consiliul Național al Tineretului din Moldova în baza strategiei 2014-
2018, își propune ca până 2017 să devină un centru de expertiză și analiză a politicilor de tineret, entitate 
care ar putea genera date cu caracter analitic atât organizațiilor active în sectorul de tineret cât și altor 
parteneri interesați în dezvoltarea și implementarea politicilor de tineret în Republica Moldova. Eforturile 
realizate de către CNTM sunt orientate spre politici de tineret bazate pe date și evidența sistematică. 
Caracterul cros-sectorial a domeniului de tineret presupune și analiza datelor transversale colectate din 
cadrul altor instituții de resort. Evidența rezultatelor sectoriale ar spori din eficiența aplicabilității 
politicilor de tineret și ar evita dublarea de eforturi atât la nivel central cât și la nivel local. Odată cu 
aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a proiectului de Strategie Națională de Dezvoltare a 
Sectorului de Tineret 2014-2020, Strategia Sectorială de Descentralizare în Domeniul Tineret și Sport dar și 
lansarea muncii asupra noului proiect de Lege cu privire la Tineret, domeniul de tineret va intra într-o 
noua etapa de dezvoltare. În acest fel, monitorizarea și evaluarea continuă a politicilor de tineret va 
reprezenta un proces cardinal în colectarea evidenței cu privire la rezultatele și realizarea angajamentelor 
statului în vederea realizării obiectivelor de tineret pentru următoarea perioadă. 

 

Specificul Proiectului  
 
Monitorizarea complexă a programelor/activităților orientate spre dezvoltarea sectorului de tineret, 
realizate la nivel central. Contribuirea la ameliorarea şi eficientizarea cadrului legislativ naţional prin 
avizarea proiectelor actelor legislative şi a altor acte normative, efectuarea expertizei juridice a actelor 
normative și evaluarea transversală a politicilor de tineret. Dezvoltarea unui corp de tineri experți care vor 
deveni o resursă pe termen lung în monitorizarea și dezvoltarea politicilor de tineret din Republica 
Moldova.  

 

Responsabilități:       

 Participarea la instruirile și ședințele organizate periodic de către CNTM; 

 Respectarea politicilor interne a organizației; 

 Implicarea activă la avizarea proiectelor de legi şi altor acte normative; 

 Participarea la monitorizarea programelor/activităților orientate spre dezvoltarea sectorului de 
tineret, realizate la nivel central; 

 Desfășurarea acțiunilor de advocacy în domeniul politicilor de tineret; 

 Evaluarea transversală a implementării politicilor de tineret atât la nivel central cât și local; 

 Examinarea propunerilor, cererilor parvenite în adresa Consiliului Național al Tineretului  privind 
modificarea, completarea şi abrogarea actelor normative; 

 Participarea în grupurile de lucru formate întru definitivarea unor proiecte de acte normative. 
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Cerinţe specifice: 

 student anul II sau licențiat; 

 vârsta până la 25 ani;  

 experiență de lucru în domeniul de tineret minim 1 (unu) an.  
 
 
Cunoştinţe: 

 cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

 cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi de circulaţie internaţională – nivel B1; 

 cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet. 

 Abilități de comunicare, 

 Lucru în echipă și punctualitate;  

 Abilități analitice;  

 Spirit de inițiativă; 

 Abilități de evaluare; 

 

Beneficii 

 Instruiri periodice la nivel național și internațional; 

 Membru al grupului de experți CNTM; 

 Promovare personală și crearea a noi contacte; 

 Implicare activă în procesul de dezvoltare și implementare a politicilor de tineret în Republica 
Moldova; 

 Dezvoltarea capacităților de cercetare, analiză și evaluarea a sectorului de tineret.   

 

Modalitatea de aplicare  
 
Pentru a deveni membru ai grupului de experți urmează să expediați, până la data de 1 aprilie 2016, la 

adresa de email: cntm.corespondenta@gmail.com, următoarele acte: 

 

 Scrisoare de intenție 

 CV 

 Eseu 3-4 pagini cu tema ,,Rolul tinerilor în dezvoltarea politicilor bazate pe evidență și necesități” 

sau „Participarea tinerilor în procesul decizional – avantaje și provocări” 

 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să contactați:  
Olga Șevcenco, Coordonator Monitorizare și Evaluare (CNTM)  
Tel:(+ 373 22) 23 30 88 
Email: olga.sevcenco@cntm.md 
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