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Termeni de Referinţă 

pentru selectarea unui expert/unei experte care va organiza trei dezbateri publice în 

domeniul egalității de gen 

Secretraiatul Platformei pentru Egalitate de Gen, AO Gender –Centru, anunță concurs de 

selectare a unei persoane care va organiza trei dezbateri publice  referitor la problema egalităţii 

de gen cu participarea cultelor religioase, liderii organizațiilor de tineret a partidelor politice, 

reprezentanți ai mass-media.  

Platforma pentru Egalitate de Gen este o uniune benevolă de persoane fizice și juridice care au 

scopul de a contribui la promovarea egalității de gen în Republica Moldova.  

Misiunea Platformei este de a consolida eforturile tuturor actorilor din societatea civilă care 

militează pentru promovarea egalității de gen. Secretariatul Platformei este asigurat de A.O. 

”Gender-Centru”. Detalii despre activitatea Platformei găsiți AICI 

Obiectivul concursului:  

Pentru promovarea eficientă a activităților proiectului și pentru o informare calitativă a societății 

Platforma pentru Egalitate de Gen planifică organizarea a trei dezbateri publice în domeniul 

egalității de gen.  

Pentru implementarea acestei componente, AO Gender-Centru va contracta o persoană care va 

elabora conceptele, scenariile și va organiza trei discuții/dezbateri publice în domeniul egalității 

de gen. 

Responsabilități specifice: 

Pentru realizarea obiectivului contractantul va avea următoarele responsabilități: 

1. elaborarea conceptului pentru fiecare dezbatere în parte;  

2. elaborarea scenariilor detaliate ale evenimentelor; 

3. formularea și distribuirea invitațiilor pentru presă; 

4. elaborarea comunicatelor de presă pentru fiecare dezbatere publică; 

5. organizarea dezbaterilor publice și va asigura prezența largă a presei pe durata 

evenimentul.  

6. La finele fiecărui eveniment, va asigura transmiterea live și o acoperire mediatică de 

minim 10 surse media pentru fiecare dezbatere.  

 

http://egalitatedegen.md/
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Perioada de implementare a sarcinilor este: februarie – august 2017. 

 

Aspecte organizaționale: 

Contractantul va lucra în afara oficiului Platformei pentru Egalitate de Gen și va participa la 

toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate 

mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele Platformei pentru Egalitate de Gen și AO Gender 

Centru. 

Produse și orar 

Nr. Produse Termen limită 

1 Conceptul şi scenariul elaborat februarie 2017 

2 Organizarea dezbaterea publică 1  martie 2017 

3 Organizarea dezbaterea publică 2 aprilie 2017 

4 Organizarea dezbaterea publică 3 iunie 2017 

 

Totoată, contractantul are obligația să asigure o acoperire mediatică de minim 10 surse pentru 

fiecare dezbatere organizată. 

 

Cerințe specifice față de candidați: 

- Experiență de lucru în organizarea dezbateri publice, cluburilor de presă;  

- Experiență de lucru cu canalele mass-media;  

- Abilități de lucru în echipă; 

- Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;  

- Coordonarea tuturor activităților cu persoana responsabilă; 

- Experiența pozitivă de lucru cu organizații internaționale este un avantaj. 

Dosarul de aplicare va include: 

- CV-ul;  

- Exemple de organizarea de evenimente similare 

- Lista preliminară de media unde vor fi plasate informațiile distribuite în cadrul dezbaterilor 

publice; 

- Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru produs/serviciu; 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 februarie 2017. 

Dosarul va fi trimis prin email la adresa secretariat.platformadegen@gmail.com cu mențiunea 

”dezbateri publice egalitate de gen” 

 

         Persoană de contact: Nina Lozinschi, e-mail: secretariat.platformadegen@gmail.com  
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