
          
 

 

Termeni de referință 

Expert independent în dezvoltarea Metodologiei pentru „Fișa de evaluare și comparare (score card) în profil 

regional pe domeniul de tineret” 

Locație Chișinău, Republica Moldova 

Data limită de aplicare   2 mai 2017 

Poziția Expert independent în dezvoltarea Metodologiei pentru „Fișa de evaluare și 

comparare (score card) în profil regional pe domeniul de tineret” 

Proiectul de referință   MDA2U714 "Consolidarea capacității instituțiilor naționale în efectuarea 

Recensământului Populației și Locuințelor" 

Activitățile proiectului  Elaborarea metodologiei pentru „Fișa de evaluare și comparare (score card) în 

profil regional pe domeniul de tineret” 

Durata contractului   2 luni 

Perioada 1 mai 2017 – 30 iunie 2017  

Tipul contractului Contract de prestare servicii 

Beneficiar Consiliul Național al Tineretului din Moldova 

 

I. Context 
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este un organ reprezentativ al 58 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. 

Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 este axată pe principale probleme și 

provocări legate de tineri. Totuși pentru a schimba situația tinerilor din R. Moldova și pentru 

abordarea principalelor provocări este necesară o abordare cross-sectorială și intervenții în diferite 

domenii, ca sănătate, ocuparea forței de muncă, justiție, etc. 

În 2015, cu suportul UNFPA și a Ministerului Tineretului și Sportului, CNTM a elaborat primul Index 

al Tineretului privind discrepanțele dintre adulți și tineri, care definesc principalele domenii de 

intervenție pentru tineri la nivelul politicilor. Principalul scop din spatele acestui efort de a elabora 

Indexul de Tineret pentru Moldova, a fost de a elimina discrepanțele pentru tineri, de a face 

decidenții politici să fie mai responsabili privind perspectivele tinerilor așa în cât problemele 

tinerilor să constituie lucrul fiecărui minister de resort. În același timp, Indexul de Tineret  asigură 

Organizațiile Societății Civile (OSC) ce reprezintă interesele tinerilor cu un instrument efectiv de 



          
 

 

advocacy, bazat pe date și evidență. 

Dat fiind faptul că în 2017 au fost publicate datele oficiale ale Recensământului Populației și a 

Locuințelor, UNFPA împreună cu CNTM și MTS și-au propus un set de activități care ar valorifica 

rezultatele recensământului și spori gradul de utilizare a datelor, în special la nivel local. Aceste 

activități sunt menite să faciliteze și evalueze gradul de implementare a Strategiei Naționale de 

Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 la nivel local și gradul de implementare a Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă în profil teritorial, dar și impactul tinerilor asupra realizării Agendei pentru 

Dezvoltare Durabilă 2030. 

II. Scop 

Pentru a extinde impactul Indexului de Tineret UNFPA Moldova, din sursele Agenției Elvețiene 

pentru Dezvoltare și Cooperare, și-a propus să susțină CNTM în elaborarea unui nou instrument 

comprehensiv și bazat pe evidență de monitorizare și evaluare a progresului în sectorul de tineret 

ca parte a implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivel local. Acest instrument va 

servi ca partea a cadrului de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de 

Tineret 2020 și de asemenea în creșterea gradului de utilizare a datelor dezagregate bazate pe 

rezultatele Recensământului Populației și a Locuințelor din 2014. 

Instrumentul va  răspunde necesității de a mări capacitatea națională de a produce, utiliza, 

disemina datele și a contribui la formularea și implementarea politicilor bazate pe evidență. Acesta 

va servi și pentru compararea localităților pe diferite domenii, ce țin de tineret, și cel mai 

important posibilitatea de schimb de practici între actorii din aceste localități. 

Astfel, CNTM cu suportul unui expert independent, a Biroului Național de Statistică, Congresul 

Autorităților Locale din Moldova, UNFPA Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și 

Cooperare, Ministerul Tineretului și Sportului și alți actori își propune elaborarea metodologiei 

pentru „Fișa de evaluare și comparare (Score Card) în profil regional pe domeniul de tineret” care 

va măsura și compara  situația tinerilor în profil teritorial, identificând regiunile cele mai 

vulnerabile și problemele prioritare pentru diferite localități.  

Metodologia score card-ului regional pe tineret va oferi un răspuns comprehensiv și bazat pe 

evidență pentru evaluarea impactului Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Sectorului de Tineret 

2014-2020 la nivel local.  

Implementarea acestei activități este posibilă grație suportului oferit de UNFPA din sursele Agenției 

Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, în cadrul proiectului MDA2U714  "Consolidarea capacității 

instituțiilor naționale în efectuarea Recensământului Populației și Locuințelor 

III. Obiective 

Obiectivele esențiale sunt următoarele: 

 Colectarea și analiza mecanismelor naționale de monitorizare și evaluare a sectorului de 

tineret, inclusiv practicile transversale de colectare a datelor statistice; 

 Identificare celor mai relevante domenii de monitorizare și intervenție a „Fișei de evaluare 

și comparare (score card) în profil regional pe domeniul de tineret”; 

 Elaborarea unui set de indicatori specifici pentru colectarea cât mai dezagregată a datelor 

ce țin de domeniul tineret în regiuni și domeniile de intervenție; 



          
 

 

 Definitivarea metodologiei de implementare a „Fișei de evaluare și comparare (score card) 

în profil regional pe domeniul de tineret” și a mecanismului de implementare a acestuia.   

 

Rezultatele așteptate sunt următoarele:  

1. Analiza domeniului de tineret prin prisma mecanismelor statistice de monitorizare și 

evaluare a sectorului, identificarea instrumentelor curente privind colectarea datelor și 

evidență, în special în profil local;  

2. Consultarea instituțiilor/organizațiilor de profil, inclusiv a centrelor de analiză, instituțiilor 

educaționale, think-tank-urilor, etc. cu privire la formele de calcul și analiză a datelor 

dezagregate pe domeniul de tineret și în profil teritorial;  

3. Analizarea datelor rezultate din Recensământul Populației și Locuințelor în special datele cu 

privire la tineret în profil teritorial și identificarea domeniilor relevante pentru Score Card. 

4. Consultarea grupului de referință privind toate etapele de elaborare a metodologiei „Fișei 

de evaluare și comparare (score card) în profil regional pe domeniul de tineret”, inclusiv 

domeniile de monitorizare, setul de indicatori și/sau coeficienții statistici; 

5. Consultarea indicatorilor specifici cu grupul de referință a Score card-ului; definitivarea 

variantei finale a setului de indicatori integrați pe tematici de monitorizare;  

6. Elaborarea unui set de recomandări pentru indicatorii/datele ce ar trebui colectate, dar 

care nu sunt din motive că sistemul național de statistica nu permit; 

7. Facilitarea sesiunilor de consultare a variantei de lucru a metodologiei Score card-ului cu 

grupul național de referință; 

8. Elaborarea variantei finale a metodologiei Score card-ului care va include domeniile de 

monitorizare, indicatorii specifici, coeficienții statistici, mecanismul de măsurare, grila de 

calcul și evaluare, cât și formula de calculare a marjei de eroare pe fiecare segment; 

9. Organizarea sesiunilor de ghidare și coaching cu echipa proiectului privind implementarea 

metodologiei, colectarea datelor pertinente, coeficienți statistici, cât și a grilei de calcul și 

evaluare.  

10. Prezentarea publică a metodologiei ministerelor de resort, reprezentanților CALM, OSC-

urilor, specialiștilor de tineret și tinerilor. 

Specificul de lucru și abordare metodologică:  

1. Să consulte mecanismele de evidență a instituțiilor de stat, în special a administrațiilor 

publice locale dar și a organizațiilor societății civile, cu privire la practica și experiența 

fiecăreia în colectarea, evaluarea și diseminarea datelor statistice; 

2. Analizarea datelor dezagregate (sex, urban / rural, etnie, dizabilitate etc.) ale 

Recensământul Populației și Locuințelor în special datele cu privire la tineret în profil 

teritorial; 

3. Să monitorizeze și evalueze politicile de tineret din toate domeniile, în profil teritorial și să 

identifice principalele domenii de intervenție ale score card-ului; 

4. Organizarea mai multor întâlniri de lucru online cu experți naționali în vederea definitivării 

metodologiei „Fișei de evaluare și comparare (score card) în profil regional pe domeniul de 

tineret”; 

5. Facilitarea și moderarea ședințelor de consultarea a grupului național de referință, pe 

marginea score card-ului;  

6. Coordonarea segmentată a activităților planificate împreună cu coordonatorul proiectului și 

grupul național de referință;  



          
 

 

7. Oferirea regulată a comentariilor și feedback-ului asupra documentelor aferente score card-

ului, inclusiv față de documentele de lucru ale grupului de referință și/sau alți parteneri ai 

proiectului.  

 

Calendarul activităților și rezultatelor 

 

Produs  Tipul produsului Termen limită 

Obiectiv 1. Colectarea și analiza mecanismelor naționale de monitorizare și evaluare a 

sectorului de tineret, inclusiv practicile transversale de colectare a datelor statistice; 

Analiza domeniului de tineret prin prisma 

mecanismelor statistice de monitorizare și 

evaluare a sectorului, identificarea 

instrumentelor curente privind colectarea 

datelor și evidență;  

Raport  3 Mai 

Obiectiv 2. Identificare celor mai relevante domenii de monitorizare și intervenție a „Fișei de 

evaluare și comparare (score card) în profil regional pe domeniul de tineret”; 

Consultarea instituțiilor/organizațiilor de 

profil, inclusiv a centrelor de analiză, 

instituțiilor educaționale, think-tank-

urilor, etc. cu privire la formele de calcul 

și analiză a datelor dezagregate pe 

domeniul de tineret 

Raport  8 Mai 

Analizarea datelor rezultate din 

Recensământul Populației și Locuințelor în 

special datele cu privire la tineret în profil 

teritorial, dezagregat, și identificarea 

domeniilor relevante pentru Score Card. 

Raport 12 mai 

Consultarea grupului de referință privind 

toate etapele de elaborare a metodologiei 

score card-ului, inclusiv domeniile de 

monitorizare, setul de indicatori și/sau 

coeficienții statistici; 

Numărul ședințelor 

realizate 

19 mai  

  

Obiectiv 3. Elaborarea unui set de indicatori specifici pentru colectarea cât mai dezagregată 

a datelor ce țin de domeniul tineret în regiuni și domeniile de intervenție; 

Consultarea indicatorilor specifici cu 

grupul de referință a score card-ului; 

definitivarea variantei finale a setului de 

indicatori integrați pe tematici de 

monitorizare 

Ședința realizată 22 Mai 

Elaborarea unui set de recomandări pentru 

indicatorii/datele ce ar trebui colectate, 

dar care nu sunt din motive că sistemul 

național de statistica nu permite. 

Raport 25 Mai 

Obiectiv 4. Definitivarea metodologiei de implementare a „Fișei de evaluare și comparare 

(score card) în profil regional pe domeniul de tineret” și a mecanismului de implementare a 

acestuia.   

Facilitarea sesiunilor de consultare a 

variantei de lucru a metodologiei score 

card-ului cu grupul național de referință. 

Numărul ședințelor 

realizate  

2 Iunie  

Elaborarea variantei finale a metodologiei Metodologia finală 9 Iunie 



          
 

 

score card-ului care va include domeniile 

de monitorizare, indicatorii specifici, 

coeficienții statistici, mecanismul de 

măsurare, grila de calcul și evaluare, cât și 

formula de calculare a marjei de eroare pe 

fiecare segment; 

elaborată 

Prezentarea publică a metodologiei 

ministerelor de resort, reprezentanților 

CALM, OSC-urilor, specialiștilor de tineret 

și tinerilor. 

Ședința 

desfășurată. 

16 Iunie 

Organizarea sesiunilor de ghidare și 

coaching cu echipa proiectului privind 

implementarea metodologiei, colectarea 

datelor pertinente, coeficienți statistici, 

cât și a grilei de calcul și evaluare. 

Sesiuni de 

coaching realizate 

30 Iunie 

 

IV. Profilul expertului 

Poziția expertului național necesită aptitudini tehnice și metodologice, precum și cunoștințe 

avansate în domeniul de tineret, colectarea și analiza datelor. La fel poziția necesită cunoștințe 

specifice în statistică și expertiză în domeniul de monitorizare și evaluare, cunoștință a metodelor 

și tehnicilor de urmărire a datelor și programelor/politicile de tineret bazate pe evidență. De 

asemenea, sunt necesare abilități puternice de comunicare, analiză și cooperare. 

Criteriile de selecție a expertului: 

 Studii superioare în domeniile: Statistică, Sociologie, Demografie, Politici Publice, Științe 

Sociale, Monitorizare și Evaluare sau alte domenii relevante aplicării. 

 Minimum 3 ani de activitate în monitorizare și evaluare, preferabil în domeniul tineret. 

 Experiență în dezvoltarea instrumentelor naționale și/sau internaționale de colectare de 

date și evidență. 

 Familiarizat cu mecanismele și politicile naționale/internaționale de colectare de date, 

evidență statistică, indexe. 

 Capacități analitice excelente și abilități de sintetizare și integrare a datelor în mod 

inovativ. 

 Abilitatea de a facilita și modera întâlniri, focus grupuri și de a consulta diferiți actori din 

sectorul de tineret. 

V. Modul de aplicare 

Candidații vor expedia formularul de aplicare care va corespunde cu criteriile și specificațiile 

menționate în prezentul ToR. Formularul de aplicare va conține un concept al metodologiei, care 

va sugera și modalitatea prin care vor fi identificați și analizați indicatorii. 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: 

 

Criteriu  Punctaj  

Studii superioare în domeniile: Politici Publice, Științe Sociale, Monitorizare și 10 



          
 

 

Evaluare sau alte domenii relevante aplicării. 

Minimum 3 ani de activitate în monitorizare și evaluare, preferabil în domeniul 

tineret. 

10 

Experiență în dezvoltarea instrumentelor naționale și/sau internaționale de colectare 
de date și evidență. 

15 

Familiarizat cu mecanismele și politicile naționale/internaționale de colectare de 

date, evidență statistică, indexe. 

15 

Capacități analitice excelente și abilități de sintetizare și integrare a datelor în mod 

inovativ. 

15 

Abilitatea de a facilita și modera întâlniri, focus grupuri și de a consulta diferiți actori 

din sectorul de tineret. 

15 

Oferta financiară. 20 

Total  100 

 

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină: 

 CV-ul aplicantului; 

 Scrisoare de motivare care va conține și un concept draft al metodologiei;  

 Lista cu trimiteri la cercetări anterioare realizate în domeniu; 

 Oferta financiară care va include doar costul final pentru produs. 

 

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data 2 mai 2017, prin e-mail la 

cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Angajare Expert în elaborarea metodologiei pentru 

Score card Regional pe Tineret”. 

 

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați pe Daniel Cojocari, coordonator Drepturile 

Tinerilor și Incluziunea Socială,  la adresa de e-mail daniel.cojocari@cntm.md sau la numărul de 

telefon (+373 22) 235 175, mob.(+373) 68 534 510. 

 

mailto:cntm.corespondenta@gmail.com

