
 

TERMENI DE REFERINŢĂ 

 

COORDONATOR MONITORIZARE ȘI EVALUARE POLITICI DE TINERET 

 

Locație  Chișinău, Republica Moldova 

Termen limită de aplicare  31 august 

Funcția  Coordonator Monitorizare și Evaluare Politici de Tineret 

Proiectul de Referință  Parteneriat pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova 

(MPSCS), FHI 360 

Durata contractului  4 luni, cu condiția de a fi prelungit pentru încă un an 

Orarul de lucru Luni-vineri;  

09:00 – 18:00 

Limba de lucru Româna; engleza și rusă 

 

I. CONTEXT 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură umbrelă ce reprezintă interesele a 

39 de organizații de tineret din Moldova. CNTM promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele 

organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret.   

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 tind să fie bazate pe rezultate 

pertinente și cercetare. Consiliul Național al Tineretului din Moldova în baza strategiei 2014-2018, își propune 

ca până 2016 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 a 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.   

 

 

 

 



 
II. OBIECTIVE, SPECIFICUL FUNCȚIEI 

A. Monitorizarea transversală a politicilor de tineret – monitorizarea complexă a 

programelor/activităților orientate spre dezvoltarea sectorului de tineret, realizate la nivel central. În baza 

metodologiei de monitorizare cros-sectorială a politicilor de tineret, CNTM va evalua eforturile comune a 

întregului Guvern. Evaluarea programului de activitate a Guvernului în baza rezultatelor anuale. Monitorizarea 

transversală va permite identificarea inițiativelor comune pentru sporirea sinergiei inițiativelor privind 

dezvoltarea sectorului de tineret, sau în alte cazuri dublări ori suprapuneri de eforturi dintre diferiți parteneri 

de lucru.  

B. Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 

2014-2020 – monitorizarea continuă și evaluarea semestrială a progresului privind implementarea Strategiei 

Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020. În baza indicatorilor de realizare stabiliți în Planul 

de Acțiuni al Strategiei, CNTM va evalua nivelul de implementare dar și rezultatele obținute prin intermediul 

Strategiei. Acest exercițiu țintește spre o mai larga evidență a mecanismului de implementare dar și ca suport 

în identificarea acțiunilor necesare pentru următoarea perioadă. La finele fiecărui an va fi prezentate raportul 

de evaluare a Strategiei care va creiona rezultatele atinse în cadrul fiecărei priorități strategice, nivelul de 

implementare a planului de acțiuni al Strategiei dar și impactul acestor eforturi asupra dezvoltării sectorului 

de tineret. Metodologia de evaluarea va fi axată prin prisma și în baza indicatorilor privind relevanța, eficiența, 

eficacitatea, durabilitatea, impactul și a abordării bazate pe drepturile tinerilor. 

C. Monitorizarea și evaluarea bugetelor publice locale – bugetele publice locale reprezintă una dintre 

cele mai importante surse de implementare a politicilor de tineret la nivel local. Monitorizarea în profunzime 

a modalităților de cheltuire a surselor financiare publice în domeniul de tineret și a activităților desfășurate la 

nivel local va permite evaluarea obiectivă a calității implementării politicilor de tineret la nivel local, va stimula 

dezvoltarea managementul-ui financiar și o mai eficientă utilizare a banilor publici. În iunie 2013, a fost inițiată 

procedura de descentralizare în sectorul de tineret prin elaborarea Strategiei Sectoriale de Descentralizare în 

Domeniul Tineret și Sport și a Planului de acțiuni. La baza elaborării strategiei sectoriale de descentralizare în 

domeniul tineret și sport a stat Strategia Națională de Descentralizare și documentele de politici din domeniul 

tineret și sport. În contextul autonomiei locale, sintetizarea datelor și evidența cheltuielilor privind 

implementarea activităților de tineret în toate localitățile R. Moldova va facilita stimularea participării tinerilor 

la toate nivele și utilizarea fondurilor publice conform necesităților tinerilor.  

 

III. RESPONSABILITĂȚI  

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

 Gestionarea activităților planificate în cadrul organizației și comunicarea cu parteneri relevanți; 

 Desfășurarea acțiunilor de advocacy în domeniul politicilor de tineret; 

 Monitorizarea și evaluarea bugetelor publice locale în domeniul tineret și a activităților de tineret la nivel 

local; 

 Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Sectorului de Tineret 

2014-2020;  

 Îmbunătățirea instrumentelor CNTM de evaluare și monitorizare a sectorului de tineret; 



 
 Organizarea consultărilor locale și a evenimentelor publice cu privire la implementarea politicilor de 

tineret bazate pe necesități; 

 Oferirea de suport și expertiză în procesul de amendare a politicilor de tineret; 

 Analiza și triangularea datelor privind implementarea politicilor de tineret;  

 Participarea în procesul de elaborare și promovare a modificărilor, moțiunilor și recomandărilor în 

domeniul normativ de tineret; 

 Pregătește documentele necesare pentru desfășurarea activităților: scrisori (inclusiv scrisori de invitație 

a partenerilor la activități și/sau ședințe de lucru; listele participanților la activități. 

 
IV. CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI  

 Student anul III sau licențiat în economie, asistență socială, drept, politici publice sau administrative; 

 Experiență de lucru în domeniul de tineret minim 2 ani; 

 Cunoștințe de administrare PC, Microsoft Word, internet și a unei paginii web; 

 Abilități de comunicare, lucru în echipă și punctualitate;  

 Cunoașterea limbii Române la nivel avansat. Posedarea limbii Engleze și Ruse constituie un avantaj; 

 Abilități analitice;  

 Spirit de inițiativă; 

 

V. MODALITATEA DE APLICARE ȘI SELECTARE 

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com dosarul de aplicare intitulat 

“Coordonator Monitorizare și Evaluare Politici de Tineret”, care va conține CV-ul persoanei și scrisoarea de 

motivare cu indicarea a două persoane de referință până la data de 31 august 2015. 

Criteriu  Punctaj 

Experiență de minim 2 ani în analiză, monitorizare și evaluare (<1 an – 10p, <2 

ani – 20p, <3 ani – 25p, >4 ani – 35p) 

35  

Cunoștințe avansate privind sectorul asociativ de tineret (30p) 30 

Cunoașterea limbii Române (3p), ruse (1p) și engleze (1p) 5 

Așteptările financiare  30 

Total 100 

 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să contactați: 

Ciurea Igor, Secretar General 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) 

Tel/fax:(+ 373 22) 235 175 

Email: cntm.corespondenta@gmail.com 

mailto:cntm.corespondenta@gmail.comd

