
TERMENI DE REFERINȚĂ 

 

Consultant în Monitorizare și Evaluare (M&E) în proiectul „Consolidarea cadrului 

instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” 

 

Biroul Relaţii cu Diaspora (BRD)  este o subdiviziune a Cancelariei de Stat, în subordinea directă a 

Prim-Ministrului și coordonează politicile de stat în domeniul diasporei, creată prin HG 780 din 19 

octombrie 2012. 

Biroul relații cu diaspora cu susţinerea financiară a Agenției  Elvețiene pentru Dezvoltare și 

Cooperare, implementează proiectul „Consolidarea cadrului cu privire la migrație și dezvoltare 

instituțională al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”. 

Proiectul vine să susțină prioritățile Republicii Moldova ce țin de consolidarea impactului pozitiv al 

fenomenului migrației asupra dezvoltării socio-economice a țării, prin fortificarea cadrului 

instituțional național și local, implicarea sectorului privat, precum și prin sporirea angajamentului 

din partea diasporei față de țara de origine.  

 

SCOPUL CONTRACTĂRII:  

 

Scopul contractului constă în angajarea unui consultant în monitorizare și evaluare în proiectul 

„Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” care 

va activa sub supravegherea şi în strânsă colaborare cu şeful BRD. 

 

RESPONSABILITĂŢILE SPECIFICE: 

 

1. Sprijinirea implementării proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova 

în domeniul  migrației și dezvoltării”, inclusiv contribuirea la planificarea, gestionarea, pregătirea 

organizarea, coordonarea, implementarea și monitorizarea activităților acestuia; 

2. Contribuirea la desfășurarea activității de cercetare și evaluare, de oferire a consilierii 

fundamentate, în special în ceea ce privește oportunitățile strategice, programatice și de finanțare 

specifice; 

3. Inițierea, coordonarea sau sprijinirea dezvoltării, elaborarea și editarea de noi propuneri de 

proiecte și a bugetelor de proiect, jurnal de cadre și documentare și inițiative în domeniul migrației 

și dezvoltării, migrația forței de muncă / mobilitatea, remiterile și gestionarea relației cu diaspora, 

printre altele, prin colectarea și analizarea sistematică a informațiilor în sprijinul dezvoltării 

proiectelor; 

4. Contribuie la menținerea relațiilor regulate și a comunicării privind proiectele cu agențiile și 

instituțiile naționale de migrație, organizațiile internaționale și ONG-urile, alți parteneri de proiect; 

5. Contribuirea la scrierea rapoartelor de progres, colectarea, utilizarea și analiza datelor privind 

monitorizarea și evaluarea implementării proiectului, elaborarea de concluzii privind lecțiile 

învățate, realizarea altor activități conexe M&E; 

6. Sprijinirea la organizarea de seminare, instruiri, conferințe de presă și alte evenimente pe teme 

legate de migrație și dezvoltare, remitențe și diaspora în Moldova; 



7. Implicarea în organizarea comitetului de coordonare, format din partenerii relevanți ai proiectului 

(donatori, autorități naționale și agenții internaționale); 

9. Asistarea la planificarea și organizarea aspectelor proiectelor noi de țară, precum și la activitățile 

de monitorizare și evaluare în desfășurare; 

10. Contribuirea la elaborarea sau revizuirea memorandumurilor de înțelegere, a contractelor, a 

termenilor de referința a experților, a acordurilor și a altor documente conexe; 

11. Efectuarea deplasărilor de lucru în teren, în scop de monitorizare îndeaproape a activităților 

implementate de BRD, documentare și colectare a datelor în baza indicatorilor utilizați de BRD ; 

12. Asistarea experților contractați de BRD în scopurile proiectului; 

13. Îndeplinirea altor atribuții care îi sunt delegate. 

 

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI 

 

 Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (profil social, economic, juridic, sau alte 

domenii relevante).   

 Minim 3 ani experienţă de lucru cu organizațiile non-guvernamentale sau publice în 

domeniul monitorizării și evaluării (colectare, analiză, interpretare și utilizare de date în 

contextul elaborării și implementării politicilor publice). Cunoștințele și/sau experiența în 

domeniul migraţiei, sistemului drepturilor omului și/sau sistemului protecției sociale vor 

constitui un avantaj. 

 Experiență în elaborarea rapoartelor, studiilor, cercetărilor în domeniul migraţiei, protecţiei 

sociale etc. 

 Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe 

rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.  

 Abilitatea de a lucra eficient și armonios cu colegii din diferite culturi și medii profesionale.  

 Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română și rusă;  

 Abilități de analiză și formulare de recomandări, abilități analitice; 

 Cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze va constitui un avantaj;  

 Cunoașterea calculatorului și capacitatea de a utiliza în mod eficient instrumentele IT, 

cunoașterea unui sistem statistic de prelucrare a datelor (SPSS, Stata, etc) va constitui un 

avantaj. 

 

PROCEDURA DE SELECTARE  

 

Selectarea celui mai bun candidat se va realiza în două etape.  

La prima etapă, eliminatorie, BRD va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea 

candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:  

a. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor; 

b. respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referința.  

 



În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de 

către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate în cadrul unui interviu cu reprezentanții 

comisiei de evaluare. 

 

Procedura de Evaluare: 

Evaluarea ofertelor, va fi realizata în baza CV-ului si propunerii tehnice incluse în scrisoarea de 

intenție. 

 

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI 

 

Toate ofertele trebuie să conțină: 

- CV-ul actualizat;  

- Scrisoare de intenţie; 

- Cel puţin 2 referinţe care să ateste capacităţile profesionale ale candidatului;  

 

Ofertele urmează a fi prezentate până la 2 noiembrie 2017 la adresa de email brd@gov.md cu 

obiectul ANGAJARE ,,Consultant M&E” 

și/sau pe adresa:  

Biroului Relații cu Diaspora (BRD) 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova 

 

Casa Guvernului, Piața Marii Adunări Naționale nr.1, biroul 566 

MD-2033, Chișinău, Republica Moldova 

telefon: +373-22-250350 

 

NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, 

religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau 

pe baza oricărui alt criteriu. 
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