
 

TERMENI DE REFERINȚĂ 
 

Consultant național pentru elaborarea conceptului unui program guvernamental de stagii pentru 
tinerii din diasporă - studenţi sau absolvenţi ai instituţiilor universitare de peste hotarele ţării 

 
Context  

Activitatea se realizează în corespundere cu Obiectivul 21.6. Intensificarea colaborării cu membrii 
diasporei axaţi pe educaţie şi cultură, Acțiunea 21.6.3. din Planul de acţiuni al Guvernului (PAG) 
pentru anii 2021-20221, Capitolul XXI. Politici pentru diaspora, și este finanțată în cadrul proiectului 
„Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza 
a II-a (2019-2022) cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, implementat de către 
Cancelaria de Stat prin intermediul BRD. Obiectivul general al proiectului este maximizarea impactului 
pozitiv al migrației și  sporirea angajamentului diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii 
Moldova, prin consolidarea cadrului național și local, asigurarea continuității și durabilității activităților 
implementate în prima fază a proiectului. 
 
Scopul contractării: Biroul relații cu diaspora (BRD) angajează un consultant național pentru 
elaborarea conceptului unui program guvernamental de stagii pentru tinerii din diasporă. Scopul 
programului este valorificarea potenţialului tinerilor din diasporă şi stimularea revenirii în Republica 
Moldova. 
 
Grup-țintă: 

 Reprezentanți ai diasporei - studenţi sau absolvenţi ai instituţiilor universitare de peste hotarele 
ţării.  

 Instituții din mediul public2 care sunt interesate de transfer al cunoștințelor-inovațiilor-
competențelor din partea tinerilor din diaspora - studenţi sau absolvenţi ai instituţiilor 
universitare de peste hotarele ţării.    

Conceptul va fi elaborat în conformitate cu prevederile HG nr. 386/2020 cu privire la planificarea, 
elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice3 și 
Ghidul metodologic privind integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în documentele 
de planificare și documentele de politici publice la nivel național4, incluzând, următoarea structură: 

a) Denumirea documentului; 
b) Tipul documentului de politici publice care se propune a fi elaborat; 
c) Problema care urmează a fi abordată; 
d) Scopul elaborării documentului de politici publice; 
e) Concordanța cu Strategia națională de dezvoltare (SND); 

 
1 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pag_2021‐2022_ro.pdf 
2 Și altele, după caz 
3 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121921&lang=ro 
4 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ghid_copertat_coral.pdf 



 

f) Concordanța cu Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM); 
g) Concordanța cu prioritățile guvernamentale și celelalte documente de planificare și de politici 

publice; 
h) Perioada planificată pentru elaborarea documentului de politici publice; 
i) Părțile implicate. 

NOTĂ: Conceptul va include Studiu de fezabilitate privind: 1) practica internațională în domeniul 
acordării/facilitării stagiilor pentru tinerii din diaspora - studenţi sau absolvenţi ai instituţiilor 
universitare de peste hotarele ţării; 2) analiza cadrului național de implementare a unui program de 
stagii pentru tinerii din diaspora RM. 

La elaborarea conceptului se vor lua în considerare concluziile și recomandările analizelor ex-ante 
și/sau ex-post disponibile pentru domeniul vizat de document. 

Profilul candidatului: 

 Studii superioare de licență (profil educațional, social, juridic sau alte domenii relevante), studiile 
postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj; 

 Cel puțin 3 ani de experiență documentată în cadrul organizațiilor internaționale, non-guvernamentale 
sau a instituțiilor publice cu specific în domeniul educației, tineret, politici sociale, alte domenii 
relevante; 

 Cunoașterea domeniului și a reglementărilor naționale relevante; 

 Experiență în realizarea unor sarcini similare; 

 Experiență în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor/politicilor; 

 Abilități de analiză, planificare și sinteză a informațiilor, inclusiv de elaborare a studiilor de fezabilitate 
și formularea de recomandări; 

 Eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, toleranță și gândire creativă; 

 Abilitatea de a lucra eficient în mod individual și/sau în echipă; 

 Cunoașterea fluentă a limbii române, cunoașterea limbii engleze va prezenta un avantaj. 
  
Perioada de desfășurare a activității: 20 zile (mai-iulie 2022). 
 
Modul de realizare a sarcinii: 

 Agrearea cu BRD a instrumentelor și etapelor de realizare a sarcinii; 

 Efectuarea unei analize a practicii internaționale în domeniul acordării/facilitării stagiilor pentru tinerii 
din diaspora; 

 Efectuarea unei analize a cadrului național de implementare a unui program de stagii pentru tinerii din 
diaspora RM; 

 Realizarea și consultarea cu BRD a conceptului programului de stagii pentru tinerii din diaspora RM - 
studenţi sau absolvenţi ai instituţiilor universitare de peste hotarele ţării (în conformitate cu prevederile 
HG nr. 386/2020 și Ghidului metodologic); 



 

 Prezentarea detaliată a conceptului în cadrul a 2-3 sesiuni de validare pentru reprezentanți ai grupului-
țintă (diaspora, instituții publice, mediul academic, parteneri de dezvoltare, ș.a.); 

 Ajustarea conform cerințelor / recomandărilor formulate și prezentarea versiunii finale a conceptului. 
 

Livrabile:  

 Conceptul programului guvernamental de stagii pentru tinerii din diasporă - studenţi sau absolvenţi ai 
instituţiilor universitare de peste hotarele ţării (versiune finală aprobată de către BRD); 

 Raport final de activitate prezentat și aprobat (după desfășurarea propriu-zisă a activității). 
 
  
Dosarul va include: 

 Scrisoare de intenție; 
 CV-ul actualizat (maxim 3-4 pagini); 
 Oferta tehnică și financiară (netă), cu specificarea ratei per zi lucrătoare și a sumei totale pentru un 

număr nu mai mare de 20 zile. 
 
Modalitatea de aplicare: 

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze dosarul complet, prin e-
mail, cu subiectul „Consultant – concept program guvernamental de stagii pentru tinerii din diasporă” 
la adresa: brd@gov.md 
  
Data limită pentru aplicare este 10 Mai 2022. 
  
Vor fi acceptate doar dosarele complete, remise în condițiile și termenul stabilit. 
 
NB: Candidatul va fi selectat fără a fi discriminat pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau 
credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui 
alt criteriu. 

 


