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TERMENI DE REFERINȚĂ 

pentru selectarea unui expert/experte pentru evaluarea  

a partidelor politice privind respectarea cotei de gen.  

 

 

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

unei persoane care va elabora un raport privind respectarea cotei de gen de către partidele politice.  

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:  

Obiectivul este selectarea unui analist/ unei analiste care să evalueze partidele politice din perspectiva 

de gen.  

Responsabilități specifice:  

1. Elaborarea metodologiei de analiză;  

2. Elaborarea ghidului de interviu privind respecatarea cotei de gen de către partidelor politice din 

teritoriu și la nivel central; 

3. Colectrea datelor primare în procesul de intervievare a reprezentanților partidelor politice  

4. Elaborarea raportului intermediar de analiză;  

5. Elaborarea raportului final de analiză; 

6. Elaborarea prezentări PowerPoint a raportului; 

7. Participarea la conferința de presă de prezentare a raportului. 

 

Perioada de angajare: februarie-mai 2017 

NOTĂ: Consultantul nu trebuie sa fie membru de partid sau a staff-ului electoral.  

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. 
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Cerinţe faţă de candidaţi/candidate: 

- Studii superioare în domeniul: social/economic/sociologic; 

- Experiență în elaborarea și livrarea studiilor calitative de analiză (preferabil, studii de analiză a 

fenomenelor electorale și în domeniul egalității de gen); 

- Experiență în domeniul egalității de gen; 

- Abilităţi excelente de comunicare (în special, expunere clară în scris) și prezentare;    

- Să nu fie membru(ă) de partid sau a staff-ului electoral;  

- Devotament, entuziasm şi motivaţie.  

 

Candidații interesați vor expedia la adresa de e-mail: secretariat.platformadegen@progen.md  

office@egalitatedegen.md : 

- CV-ul; 

- Scrisoare de Motivare care va conţine în mod obligatoriu: (1) Lista studiilor elaborate și livrate; 

(2) declaraţie pe propria răspundere că aplicantul(a) nu este membru de partid sau a staff-ului 

electoral, (3) Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă; 

- Un Abstract de 300 cuvinte max., în care candidatul/candidata va explica cum planifică să 

abordeze evaluarea partidelor politice din perspectiva de gen;  

- Un exemplu de lucrare a candidatului/candidatei (de max. 10 pagini); 

- Oferta financiară, remunerarea estimată ( inclusiv taxele). 

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  15 februarie  2017. 

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