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TERMENI DE REFERINȚĂ 

pentru selectarea unui expert/unei experte în advocacy  

 

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

unei persoane care va derula campania de advocacy/comunicare cu pertenerii Platformei și factorii de 

decizie.  

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 cu privire la 

respectarea cotelor de gen în interiorul partidelor politice Platforma pentru Egalitate de Gen planifică 

organizarea a 6 evenimente pentru adoptarea legală sau voluntară a prevederilor de plasament.  

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

conceptele acestor evenimente/întîlniri. 

Responsabilități principale: 

1. Monitorizarea domeniilor de interes a Platformei pentru Egalitate de Gen   

2. Derularea campaniei de advocacy/comunicare cu partenerii Platformei pentru Egalitate de 

Gen  

3. Organizarea a cel puţin a 6 întâlniri cu decidenții pentru adoptarea legislativă sau voluntară a 

prevederilor de plasament (implementarea de facto a cotei de 40%) 

4. Presiune sporită asupra liderilor partidelor politice de a adopta măsuri temporare speciale 

pentru asigurarea de facto a egalităţii de gen. 

 

 

Perioada de angajare: martie - august 2017 

 

Aspecte organizaționale: 

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

ședințele de coordonare legate de realizarea sarcinilor cu Biroul Permanent al Platformei. Structura și 
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conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele Platformei pentru 

Egalitate de Gen și AO Gender Centru. 

 

Cerinţe faţă de candidaţi/candidate: 

- Licență sau masterat în științe sociale; 

- Cunoștințe: drepturile omului, egalitate de gen, politici publice;  

- Experienţă de lucru în organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice sau organizaţii 

internaţionale în domeniul justiției sau drepturilor omului/ egalității de gen - minim 3 ani; 

- Abilități excelente de comunicare, coordonare; analiză şi sinteză 

- Caracteristici personale: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate; 

- Cunoaşterea limbii române. Cunoașterea limbii engleze - avantaj. 

 

Criteriile de evaluare: 

- Prezentarea dosarului complet; 

- Experienţa relevantă în domeniul elaborării documentelor strategice și, în special, în 

domeniul egalității de gen;  

- Oferta comercială care va corespunde raportului calitate/preț. 

 

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

office@egalitatedegen.md : 

- CV-ul; 

- Oferta financiară. Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de metodologia propusă 

și produsul final. 

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  28 februarie  2017. 

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