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Termeni de referinţă 

Trainer CNTM 

Localitate: Republica Moldova, Europa de Est și Caucaz 

Funcţia: Trainer / Facilitator 

Durata: 2 ani  

Limba de lucru: Româna ,Engleză și Rusă 

Nr. celor selectați: 10 persoane 

Termenul limită de aplicare: 12 februarie 2016 

 

1. Context 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova este o structură umbrelă a 46 de organizații de tineret, 
fiind implicată în promovarea și monitorizarea politicilor de tineret la nivel național și local.  
 
Potrivit Strategiei CNTM pentru anii 2014 – 2018, obiectivul 4.4.2. prevede oferirea de consultanță și 
suport organizațiilor de tineret prin intermediul serviciilor de instruire prestate de Echipa de Traineri 
(PoT). În 2015, a fost creată echipa de traineri CNTM fiind selectați primii 10 formatori din totalul de 
10 ce formează echipa PoT  cu mandatul de doi ani (2015-2017). De suportul echipei de traineri CNTM 
au beneficiat organizațiile membre CNTM și alte ONG-uri din țară, cît și lucrătorii de tineret și 
specialiștii din instituțiile publice din toate regiunile Republicii Moldova. 
 
Echipa de Traineri (PoT) este o echipă națională, misiunea căreia este de a facilita dezvoltarea 
sectorului asociativ în Republica Moldova prin acordarea suportului informațional organizațiilor 
membre CNTM, altor organizații de tineret, Consilii Locale ale Tinerilor, Centre de Resurse pentru 
Tineri, precum și altor parteneri CNTM naționali sau internaționali. 
 
Astfel, vor fi selectați un grup de persoane cu experiență de trainer, ce vor fi instruiți și pregătiți. De 
suportul echipei de traineri CNTM vor beneficia atît sectorul asociativ de tineret cît și lucratorii din 
instituțiile publice din toate regiunile Republicii Moldova, iar după caz, din Europa de Est și Caucaz. 
 
2. Metodologia  

Echipa de traineri este coordonată de către un membru al secretariatului sau al biroului CNTM 
desemnat de către Biroul Executiv.   
 
Pentru buna funcționare a echipei de traineri, în urma consultărilor și propunerilor venite din partea 
acestora, Biroul Executiv a fost adoptat  un Regulament de activitate a echipei de traineri. 
Metodologa de lucru precum și planul activităților vor fi stabilite împreună cu echipa de traineri, în 
baza Strategiei și a Planului de acțiuni CNTM.  
 
Mandatul echipei de traineri este pentru un termen de 2 ani, în anul 2015 fiind selectați primii 10 
formatori naționali, în anul curent urmând a fi selectați următorii 10 traineri. 
 
Echipa de trainerii și facilitatorii vor oferi instruire și / sau consultantă pentru organizațiile membre 
CNTM, alte organizații de tineret, Consilii Locale ale Tinerilor, Centre de Resurse pentru Tineri, 
precum și altor parteneri CNTM naționali sau internaționali. Cheltuielile ce țin de transport, viza, 
cazare, alte costuri, vor fi acoperite de către organizatori.  
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3. Cerinţe faţă de candidaţi 

 Experienţă practică în calitate de trainer, facilitator, formator; 
 Abilități de evaluare și raportare a unei instruiri; 
 Experienţă de lucru şi cunoştinţe în cel puţin una din urmatoarele arii: Politici de tineret, 

Dezvoltare personală, Lobby și advocacy, Politici Publice, Fundraising, Scrierea și managementul 
proiectelor, Planificare strategică, Dezvoltare organizațională, Drepturile omului etc.) 

 Disponibilitatea de a participa la cel puţin /6 şedinţe ale echipei de traineri CNTM pe parcursul 
unui an (inclusiv, în zilele de odihnă sau în timpul vacanţei, după necesitate); 

 Cunoaşterea despre activitatea şi structura CNTM, a Forumului European al Tineretului, altor 
organizaţii naţionale şi internaţionale de tineret va constitui un avantaj.  

 
4. Responsabilități  

 Moderarea atelierelor de lucru, sesiunilor de capacitare, trainingurilor de inițiere; 
 Reprezentarea CNTM în diferite structuri europene, cît și internationale;  
 Implicarea activă in procesul de dezvoltarea a educației non formale în Republica Moldova; 
 Oferirea de servicii de trainer organizațiilor de tineret atît la nivel național cît și nivel local. 

5. Beneficii 

 Instruiri periodice (ToT) la nivel național și internațional; 
 Trainer în proiecte naționale și internaționale; 
 Membru al familiei CNTM; 
 Promovare personală și crearea a noi contacte; 
 Implicare activă în procesul de recunoaștere a educației nonformale în Republica Moldova.  

6. Modalitatea de aplicare şi selectare 

Persoanele interesate vor expedia doar prin e-mail la valeriu.dragalin@cntm.md dosarul de aplicare 
denumit “Trainer CNTM”, care va conţine CV-ul și  scrisoare de motivare(cu indicarea a 2 persoane 
de referinţă).  

Data limită de aplicare este 12 februarie 2016. Doar persoanele selectate pentru a 2 etapă a 
concursului vor fi invitate la interviu, în urma căruia va fi formată echipa de traineri. 
 
Aplicările și  interviurile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 

Criteriu Punctaj  

Experiență în domeniul traingurilor și a facilitărilor 25 

Cunoașterea specificului instruirilor în mediul ONG 10 

Abilități dezvoltate de livrare eficientă a informației 25 

Utilizarea de metode inovative de livrare 7 

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

Competențe de organizare eficientă a trainingului 13 

Total: 85 

 
 
Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să sunați: 022 233 088, 022 235 175. 
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