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TERMENI DE REFERINȚĂ 

de selectare a serviciilor de expertiză în monitorizarea bugetele publice locale de tineret 
pentru anul 2018  

 

Locație: Chișinău, Republica Moldova 

Termenul-limită de înscriere: 15/03/2019 

Funcția Monitorizarea bugetelor publice locale pentru tineret în 
anul 2018 

Proiectul de referință: Fundația Est- Europeană – „Inițiativa Comună a Șanselor 
Egale pentru Tineri” 

Durata contractului: 20/03/2019 – 31/10/2019 

Limba de lucru: Română, cunoașterea limbii Engleze și Ruse este un avantaj  

 

1. CONTEXT  

CNTM este structura asociativă a 61 de organizații de tineret, care promovează drepturile tinerilor 
din Republica Moldova și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, 
implementare și evaluare a politicilor de tineret. CNTM are cinci priorități de dezvoltare: (i) 
Educația tinerilor; (ii) Drepturile tinerilor și incluziunea socială; (iii) Dezvoltarea organizațiilor și a 
grupurilor de inițiativă; (iv) Politici de tineret și participare tinerilor; (v) Oportunități economice 
pentru tineri.  

În perioada 2010-2017, Autoritățile Publice au adoptat un şir de politici publice sectoriale. 
Acestea nu includ întotdeauna interesele, perspectivele şi nevoile tinerilor, sunt pe alocuri 
subfinanțate, implementate circumstanțial şi nu contribuire într-un mod relevant la diminuarea 
discrepanțelor care afectează tinerii.  

 

Politicile care nu ţin cont de perspectivele specifice ale tinerilor vor perpetua şi crea inechități 
substanţiale. Pentru a sparge acest cerc vicios, Fundația Est Europeană împreună cu Centrul 
Parteneriat pentru Dezvoltare, cu suportul Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare și Suedia, inițiază 
un program de consolidare a efortului de advocacy a Organizațiilor Societății Civile care lucrează 
direct pentru a promova drepturile şi interesele grupurilor vulnerabile – prin creare Grupurilor 
Tematice de Advocacy.  

 

Unul dintre aceste grupuri este ”Rețeaua de advocacy pentru tineri”, coordonat de către Consiliul 
Național al Tineretului din Moldova, care implementează proiectul „Inițiativa Comună a Șanselor 
Egale pentru Tineri” și este compus din cca 41 de organizații de tineret, active pe diverse 
segmente de activitate. Grupul are ca scop de a consolida capacitățile sectorului de tineret în 
planificarea și promovarea eficientă a unui plan de advocacy pentru integrarea priorităților și 
necesităților tinerilor în politicile publice naționale aprobate sau în proces de elaborare. 

 

2. SCOP 

Cu suportul Fundației Est-Europene, Consiliul Național al Tineretului din Moldova își propune să 

angajeze un expert independent/organizație, care va monitoriza bugetele locale de tineret 

pentru anul 2018. Acest instrument va oferi evidență pentru organizațiile de tineret, structurile 

de participare ale tineilor, centrele de tineret locale și va conține metode și instrumente de 

influiențare a alocării bugetare, administrării resurselor locale și de planificare a activității 
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Evaluarea cheltuielilor publice pentru tineri la nivel local va fi realizat conform metodologiei 

dezvoltate de CNTM. Acest raport va avea un set de recomandări practice de îmbunătățire a 

procesului de elaborare și monitorizare a bugetelor locale pentru tineri, pentru a asigura un 

impact pozitiv sporit asupra tinerilor. Rapoartele va analiza UAT din Republica Moldova și 

cheltuielile efective pentru anul 2018, așa cum modul în care se cheltuiesc resursele din bugetul 

public pentru activități de tineret nu este corelat cu necesitățile locale și mai mult, nici cu 

înțelegerea a ceea ce se numește activități de tineret. 

 

Raportul vor fi urmat de sesiuni cu decidenții relevanți, pentru promovarea recomandărilor și 

intervenția în procesul de planificare financiară  pentru anul următor. 

 

3. RESPONSABILITĂȚI  

În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare 
expertul va avea următoarele responsabilități:  

1. Analiza cadrului legislativ și normativ din domeniul tineret la nivel național; 

2. Evaluarea capacităților sectorului local de tineret; 

3.Identificarea metodelor și instrumentelor prietenoase tinerilor pe domeniul de advocacy în 
sectorul bugetar local; 

4. Elaborarea calendarului într-un format prietenos tinerilor, practic și coordonat cu activitățile 
APL; 

5. Prezentarea publică a Calendarului elaborat. 

 

4. PRODUSE  

Nr. Activitatea Produse elaborate Perioada  

1.  Aprobarea metodologiei de 
evaluare a bugetelor publice 
locale de tineret 

Metodologie aprobată 3 zile  

2.  Colectarea datelor la nivel 
local 

Rapoarte APL și APC cu privire la 
finanțele acordate pentru tineret în 
anul 2018 

15 zile 

3.  Elaborarea primei versiuni de 

analiză a datelor 

Elaborarea raportului-draft de 

monitorizare a bugetelor publice  

8 zile 

4.  Definitivarea produsului final Produs final aprobat 2 zile 

5.  Prezentarea publică a 
raportului de evaluare 

Publicarea și mediatizarea rezultatelor  2 zile 

 

5. OFERTA FINANCIARĂ  

Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de metodologia propusă și produsul final. 
CNTM nu va acoperi alte cheltuieli, cum ar fi comunicare sau transport, decât onorariul pentru 
produsul final. Oferta financiară va fi prezentată în Lei (MDL) și va include suma brută solicitată. 

 

Plata onorariului pentru prestarea serviciilor în cadrul proiectului se va face la cota TVA 0%. 
Aceasta se va realiza după prezentarea variantei finale a studiului. 

 



 

Această publicație este realizată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu 
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. 
Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. 
 

6. CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI: 

 Cunoașterea procesului bugetar al APL; 

 Abilități excelente de analiză; 

 Activități anterioare în colaborare cu instituții de resort; 

 Cunoașterea specificului sectorului de tineret la nivel național și european;  

 Experiența de lucru într-o organizație națională sau internațională de tineret va fi considerată 

un avantaj; 

 Cunoașterea limbii române este obligatorie; 

 Posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj. 

 

7. MODALITATEA DE PARTICIPARE ŞI SELECTARE: 

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

 CV-ul aplicantului/organizației; 

 Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru; 

 Trimiteri la cercetări anterioare realizate în domeniu; 

 Oferta financiară care va include doar costul final pentru produs. 

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 

Criteriu  Punctaj  

Cunoașterea cadrului legal național (15p). Activități anterioare în colaborare cu 

instituții de resort (2p) 

17 

Cunoașterea specificului sectorului de tineret la nivel național (10p) și european 

(8p) 

18 

Cunoașterea specificului participării tinerilor în procesul bugetar (10p) 10 

Metodologia propusă în realizarea studiului (20p) 20 

Cunoașterea limbii Române (3p), Engleze (1p) și Ruse (1p) 5 

Oferta financiară 30 

Total  100 

 

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data 15 martie, prin e-mail la 
cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Servicii monitorizare a bugetelor locale de 
tineret”. În procesul de examinare, se va acorda prioritate dosarelor transmise de către 
organizațiile de tineret care fac parte din ”Rețeaua de advocacy pentru tineri”. 

 

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Asistentul Politici de Tineret CNTM, 
Ana-Maria Beldiga, la adresa de e-mail ana-maria.beldiga@cntm.md sau la numărul de 
telefon +373 611 538 27.  
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