
TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea unui expert/grup de experți pentru ghidarea și asistarea la

angajarea în câmpul muncii din Republica Moldova

Locație: Chișinău, Republica Moldova

Termenul-limită de

înscriere:

08/08/2022

Funcția Expert/grup de experți pentru ghidarea și asistarea la

angajarea în câmpul muncii din Republica Moldova

Proiectul de referință: Norwegian Refugee Council ,, Supporting and

empowering young refugees from Ukraine”

Durata contractului: 10/08/2022 – nedeterminată

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

avantaj

1. CONTEXT

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a

36 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.

Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii

de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și

funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea

organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor,

profesionalism.

Odată cu începerea războiului din Ucraina CNTM și-a redirecționat toate resursele

pentru a se implica în gestionarea crizei refugiaților. În primele săptămâni de la

începerea războiului ne-am implicat ajutând persoanele din Ucraina să-și găsească

un loc la centrele de plasament, am colectat și oferit produse de primă necesitate

sau le-am oferit asistență, în cazul în care persoanele doreau să meargă mai

departe în alte țări. Acum, activitățile noastre sunt axate pe sporirea incluziunii

celor aproximativ 70.000 de persoane refugiate din Ucraina care au rămas la noi în

țară au nevoie de asistență. Întrucât politicile autorităților în gestionarea crizei

refugiaților se axează mai mult pe asigurarea necesităților de bază, CNTM, prin

proiectele pe care le desfășoară vine în suportul ucrainenilor cu activități și

programe care se axează pe dezvoltarea ucrainenilor și formarea abilităților,

încadrare în câmpul muncii și capacitare astfel încât să se descurce cât mai bine în

țara care îi găzduiește.

2. SCOP



Consiliul Național al Tineretului din Moldova împreună cu Norwegian Refugee

Council își propune să selecteze un expert/grup de experți pentru ghidarea și

asistarea refugiaților la angajarea în câmpul muncii din Republica Moldova.

Obiectivul inițiativei date este de a oferi suport persoanelor refugiate din Ucraina

să-și găsească un loc de muncă în Moldova. Prin oferirea serviciilor de consultanță,

informare și asistare ne vom asigura că beneficiarii vor avea cunoștințele și

informațiile necesare care să-i ajute să se integreze în câmpul muncii. În urma

consultărilor ne propunem ca cel puțin 10 beneficiari să fie angajați în câmpul

muncii la noi în țară, inclusiv în cadrul CNTM.

3. RESPONSABILITĂȚI

● Consiliere profesională în domeniul Muncii;

● Asistență în procesul de căutare a unui loc de munca;

● Asistență juridică;

4.OFERTA FINANCIARĂ

Facilitatorul va elabora oferta financiară în funcție de activitățile pe care și le

propune să le desfășoare. CNTM nu va acoperi alte cheltuieli, cum ar fi comunicare

sau transport, decât onorariul pentru activități. Oferta financiară va fi prezentată

în Lei (MDL) și va include suma brută solicitată. Plata onorariului se va realiza după

finalizarea activităților.

Cheltuielile pentru desfășurarea activităților se vor efectua conform metodologiei

dezvoltate de CNTM în parteneriat cu Norwegian Refugee Council. Expertu/experții

va/vor va avea o fișă cu atribuții și competențe pe care ar trebui să le

dobândească, astfel încât ca la finalul stagiului tânărul să se poată angaja în

câmpul muncii.

5. CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

● Studii superioare în domeniul jurisprudenței, protecția socială sau alte

facultăți relevante;

● Abilități bune de comunicare;

● Cunoașterea cadrului legislativ cu privire la muncă în Republica Moldova;

● Cunoașterea cadrului legislativ național cu privire la refugiați;

● Cunoașterea sistemului de protecție socială;

● Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză;

6. MODALITATEA DE PARTICIPARE ŞI SELECTARE:

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:



● CV-ul actualizat;

● Scrisoare de motivare

● Oferta financiară

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: cntm.corespondenta@gmail.com cu

indicarea în linia de subiect ”Employment_Expert_NRC”.

Termen limită de expediere a dosarului: 08.08.2022

Pentru informații suplimentare puteți contacta Coordonatorul proiectului, Banari

Roman la adresa cntm.corespondenta@gmail.com sau la numarul de telefon 022

235 175

mailto:cntm.corespondenta@gmail.com

