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Termeni de Referință 

pentru selectarea unui grup de traineri  

care vor presta servicii de Formare a Formatorilor 

 

Prezentare generală 

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri ( CEDA) în colaborare cu Ministerul 
Educației (ME) și cu suportul Fundației  Liechtenstein Development Service (LED) realizează în 
perioada 2017-2020 Proiectul ” Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului și 
Angajării în Câmpul Muncii, Faza a IV-a (MEEETA IV)”.  

Scopul proiectului este de a promova abilitarea economică a tinerilor facilitând dezvoltarea și 
aplicarea abilităților lor antreprenoriale. Acestea vor spori în continuare șansele absolvenților 
instituțiilor de învățământ profesional tehnic de a găsi un loc de muncă,  de a activa in nume 
propriu sau de a iniția o afacere. 

Una din principalele activități din cadrul proiectului este crearea și consolidarea capacității 
naționale de educație antreprenorială în instituțiile de învățământ profesional tehnic. 

In acest context, CEDA  va angaja traineri de Formare de Formatori (ToT) în domeniul Educației 
Antreprenoriale, care vor elabora conceptul ,conținutul și agenda training-urilor pentru cadrele 
didactice implicate în predarea disciplinei ”Bazele Antreprenoriatului” în instituțiile de învățământ 
profesional tehnic.   

Programul de formarea a formatorilor va avea loc în perioada octombrie 2017-martie 2018.  

 
Obiectivul  
 
Pentru buna desfășurare a Proiectului, trainerii vor presta servicii de instruire în domeniul 
Formării de Formatori (ToT),  pentru cadrele didactice implicate în predarea disciplinei ”Bazele 
Antreprenoriatului” în instituțiile de învățământ profesional tehnic.    
 
Responsabilități:  
 
Pentru realizarea obiectivului prestatorii de servicii/persoanele selectate vor proiecta și vor 
efectua un training de aproximativ 20-25 de zile (CEDA își rezervează dreptul de a modifica ușor 
numărul de zile în dependență de negocierile finale cu trainerii selectați și vor fi responsabili de:  
- Elaborarea conceptului, conținutului şi a agendei trainingului (ToT);  
- Materialele și conținutul trainingului vor fi bazate pe conținutul curriculei și a proiectelor 
didactice pentru disciplina ”Bazele Antreprenoriatului” aprobată de Ministerul Educației; 
- Facilitarea trainingului timp de aproximativ 20-25 de zile;  

- Evaluarea pre şi post-instruire a fiecărui participant;  

- Scrierea unui raport comparativ final ca urmare a evaluării;  
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Conținutul trainingului  va include, dar nu se va limita la: 
 
- exerciții și instrumente bazate pe conținutul curriculei pentru disciplina ”Bazele 
Antreprenoriatului”; 
- cadrul de reglementare a învățământului secundar și post-secundar; 
- elemente de educație antreprenorială; 
- elemente de educație a adulților. 
- accentul pe instruire practică (learning by doing). 
 
Produse şi servicii:  
 
(1) Conceptul şi conţinutul trainingului, care va include:  

- Conceptul trainingului (Trainingul va dura:  aproximativ 20-25 de zile, pentru aproximativ 25 
participanți); 
- Manualul/Materialele care vor fi distribuite participanților;  

- Agenda trainingului;  

- Prezentări PPT şi materiale ilustrative.  

(2) Chestionarul de evaluare pre- şi post- training.  

(3) Facilitarea trainingului.  

(4) Video de la prezentările finale ale participanților. 

(5) Raport final de evaluare a participanților la training.   
 
Implementarea totală a activităţii ar trebui să dureze până la aproximativ  30 de zile de lucru, 
coordonate în prealabil cu Coordonatorul Programului (inclusiv elaborarea de materiale de 
instruire, livrarea trainingului, și raportarea); 
 
Limba de lucru: Trainingul să efectuează în limba romană.  
 
Aspecte organizaţionale : 
 
Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului de Program. Contractanţii 
vor lucra în afara oficiului CEDA şi vor participa la toate şedinţele legate de realizarea sarcinilor. 
Structura şi conţinutul documentelor menţionate mai sus vor fi elaborate reieşind din cerinţele 
CEDA.  
 
Cerinţe faţă de oferta financiară:  
 
Contractanţii vor elabora oferta financiară reieșind din numărul de zile necesar pentru 
realizarea fiecărui produs/serviciu şi costul zilei de lucru.  
 
Candidații eligibili: 
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Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt traineri individuali, sau companii de 

training/prestatori de servicii înregistrate oficial şi care oferă servicii in domeniul educației 

antreprenoriale. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară de lucru.  

Cerinţe faţă de Candidați:   
 
- Studii Universitare în domenii relevante;  

- Cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul instruirii şi a elaborării de materiale; 

- Dovadă de expertiză a prestatorului în dezvoltarea și livrarea de programe de instruire 
similare; 

- Experienţă de instruire (de predare) în domeniul Formării de Formatori (ToT); 

- Cunoştinţe a cadrului legal de resort în raport cu domeniul învățământului secundar și post-
secundar;  

- Experienţa pozitivă de lucru cu organizaţii internaţionale este un avantaj;  

- Abilităţi de lucru în echipă;  

- Abilităţi de analiză;  

- Cunoaşterea limbii române;  

- Cunoaşterea limbii ruse şi engleze este un avantaj.  
 
Dosarul de înscriere:  
 
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină:  
1) CV-ul (ce reflectă expertiza necesară și experiența trainerului/lor, inclusiv lista activităților 
relevante desfășurate în ultimii 2 ani); 
 2) scrisoarea de intenţie; 
 3) un plan de acţiuni prealabil;  
4) designul trainingului şi o scurtă viziune asupra executării eficiente a sarcinilor şi 
 5) propunerea financiară (numărul de zile de lucru necesare şi costul unei zile de lucru).  
 
Dosarele se pot depune indicând clar care este costul serviciilor prestat de fiecare persoană 
separat.  
 
Procesul decizional: 

Aplicaţiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:  
- Experienţa expertului  

- Planul de acţiuni şi abordarea sarcinilor 

- Costul 
 
Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 22 mai 2017. 
 
Dosarul va fi trimis la următoarea adresă: CEDA, str. Mihai Eminescu, nr. 35, MD-2012, Chişinău, 
Moldova, sau prin email la adresa: oficiu@ceda.md cu menţiunea „Angajare Formator ToT” .  

mailto:oficiu@ceda.md
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Pentru mai multe informaţii, va rugăm să contactaţi: 

Coordonatorul Programului Silvia Bicenco, tel: (+373 22) 885425, e-mail: sbicenco@ceda.md      
Şi pentru informaţii despre activităţile CEDA vă rugăm să accesaţi site-ul www.ceda.md 
 

- Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate. 

mailto:sbicenco@ceda.md
http://www.ceda.md/

