Termeni de Referință
pentru selectarea a 20 de tineri în cadrul programului
„Politici publice pentru dezvoltare – #PoliticiPentruDezvoltare”
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) cu susținerea și în cooperare cu Fundația Soros
Moldova anunță un concurs de selectare a 20 de participanți în cadrul unui program complex de capacitare
a tinerilor cercetători în domeniul politicilor publice.
1. Descrierea programului
Scopul programului este de a susține consolidarea capacităților comunității tinerilor cercetători întru
influențarea proceselor de elaborare a politicilor publice, precum și de a încuraja cooperarea dintre
cercetători, organizații ale societății civile și decidenți, în vederea sporirii calității cercetărilor și a
documentelor de politici bazate pe date.
Cei 20 de participați vor beneficia de un program de instruire inițială în domeniul politicilor publice și
metodologia cercetării. În următoarea etapă, cinci participanți vor fi selectați pentru un program de bursă în
vederea elaborării unor documente de politici publice. Cei cinci bursierii vor benefica de:
bursă oferită de Fundația Soros Moldova în valoare de 2,000 USD;
un program de mentorat pentru elaborarea și promovarea documetelor de politici publice;
un modul adițional de instruire în domeniul comunicării publice și advocacy;
vizite de studiu și cercetare;
reuniuni cu experți din cadrul centrelor de cercetare partenere din Republica Moldova și Uniunea
Europeană;
suport în prezentarea și promovarea documentelor de politici publice.
Perioada de desfășurare a programului: octombrie 2021 – iulie 2022 (10 luni)
Etapa I: Instruirea inițială - Octombrie 2021
Programul inițial de instruire va include două module care vor cuprinde atât sesiuni teoretice, cât și practice
între module. Primele două module de instruire vor ajuta cei 20 de participanți să-și definitiveze conceptele
documentelor de politici publice.
Denumirea
Modulului

Descriere

Perioada

Modulul 1:

Participanții vor acumula cunoștințe despre ce este un document de
politică publică; structura și componentele acestuia; planificarea și
scrierea unui document de politici publice; care este ciclul de elaborare
a politicilor publice. La sfârșitul acestui modul, participanții vor înțelege
care sunt standardele de editare și machetare. Vor definitiva conceptul
documentului de politică publică, care va include arborele problemei de
cercetare și structura studiului de politică publică.

12-13 Octombrie
2021 (tbc)

Modulul va include subiectele: care sunt metodele de cercetare; cum
pot fi colectate datele calitative și cantitative; cum sunt analizate datele
statistice, care sunt bunele practici la nivel internațional de elaborare a
studiilor de politică publică.

26-27 Octombrie
2021 (tbc)

„Politici Publice”

Modulul 2:
„Metodologia
cercetării”

La sfârșitul acestui modul participanții își vor defini metodologia de
cercetare, vor identifica metodele de colectare de informații și vor
identifica studii de politici publice relevante domeniului lor de cercetare.
Activitatea practică va presupune definitivarea conceptului de politică
publică selectată de participanți.

1

Etapa II: Selectarea a cinci bursieri ai programului - noiembrie 2021
Institutul pentru Politici și Reforme Europene în parteneriat cu Fundația Soros Moldova vor selecta cinci
tineri care vor beneficia de burse de cercetare în valoare de 2,000 USD pentru a definitiva documentul de
politică publică. Bursele vor fi acordate de Fundația Soros Moldova.
Tinerii vor fi selectați în baza criteriilor: prezența la instruiri, gradul de implicare în cadrul programului de
instruire inițială, calitatea produselor activității (sarcinile practice), responsabilitate și respectarea
termenelor-limită. La necesitate, procesul de evaluare poate implica și o etapă de interviu.
Etapa III: Elaborarea studiilor de politică publică de către bursieri - decembrie 2021 – mai 2022
Bursierii selectați vor lucra la elaborarea unui document de politică publică. Pe parcursul procesului de
scriere, bursierii vor beneficia de suportul și consultațiile unui mentor cu vastă experiență în domeniu. După
finalizarea documentului de politică publică, participanții vor participa la cel de-al treilea modul de instruire
în domeniul advocacy și comunicare publică. Instruirea va include și o sesiune de informare la un centru
de cercetare (în regim online) și vizite de advocacy la autorități publice din Republica Moldova relevante
domeniului de cercetare (detalii mai jos). În final, bursierii vor participa la organizarea unui eveniment public
unde vor prezenta rezultatele cercetării.
Denumirea
Modulului

Descriere

Perioada

Modulul 3:

Modulul va include subiectele: ce este advocacy, care sunt metodele și
tehnicele de advocacy, cum este construită o strategie de advocacy,
cum trebuie să fie pregătită prezentarea studiului de politică și discursul
de prezentare. La sfârșitul acestui modul participanții vor fi capabili să
identificice metodele și tehnicele potrivite pentru campania lor de
advocacy, vor pregăti prezentarea și discursul de prezentare a
studiului.

Iunie-iulie
(tbc)

„Comunicare
publică și
advocacy”

2021

În cadrul acestui modul, va fi organizată o vizită de informare și
advocacy a bursierilor la autorități publice din Republica Moldova
relevante domeniului de cercetare (Cancelaria de Stat a Republicii
Moldova, ministere, Parlament, agenții sau APL-uri). În cadrul
vizitelor/sesiunilor de infomare, bursierii vor studia bunele practici de
dezvoltare a strategiilor și documentelor de politici, vor face cunoștință
cu metodologia și practicile existente în instituții, lacunele sistemice etc.

2. Condiții și criteriile de elibilitate
Eligibilitate: Anunțul este deschis pentru tinerii din Republica Moldova care vor fi selectați în baza
următoarelor criterii de evaluare:
Studii de licență sau masterat în domeniul politici publice, relații internaționale, drept, economie,
istorie, administrare publică, jurnalism, sociologie etc.
Demonstrează interes pentru domenii de cercetare relevante contextului și problemelor din
Republica Moldova, în special: politica externă, securitate, guvernare eficientă, administrație
publică, infrastructură și transport, dezvoltarea locală, ocupare a forței de muncă, comunicare
publică, economie, mediu și energie
Demonstrează interes, abilități de cercetare și analiză, competență – cel puțin o publicație, inclusiv
online, academică, de cerecetare, de analiză a politicilor publice
Dispun de timp pe care îl vor aloca instruirilor, procesului de cercetare, dar și vizitelor de studiu în
cadrul unor instituții relevante în perioada octombrie 2021 – iulie 2022
Manifestă disponibilitate de a se angaja în promovarea propunerilor de politici publice elaborate,
prin campanii de advocacy după finalizarea programului
Capacități de lucru în echipă
Capacități de comunicare și prezentare
Au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani
Cunoașerea limbii române
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Cunoașterea limbii engleze sau altei limbi de circulație internațională (ex. franceze/germane)
Cunoașterea limbii ruse va fi un avantaj.
Formatul: Instruirile vor fi organizate cu prezență fizică în Chișinău. În dependență de evoluțiile situației
epidemiologice din țară, va fi analizată și opțiunea de organizare a unor activități în format hibrid sau online.
Costurile de participare: Toate costurile de participare (training-uri, vizite, pauze de cafea și transport
inclusiv spre/din Chișinău) vor fi acoperite de către organizatori.
3. Depunerea dosarelor de participare
Candidații interesați sunt invitați să completeze Formularul de Participare online, disponibil aici.
Termenul-limită de completare a formularului online este 26 septembrie 2021, ora 23.59.
Formularul completat cu toate informațiile soliciate, expediat după termenul limită nu va fi evaluat.
Doar candidații preselectați pentru interviuri vor fi contactați.
Pentru detalii și întrebări de clarificare contactați-ne la adresa de e-mail: victoria.nemerenco@ipre.md.
Concursul este organizat în cadrul proiectul „Politici publice pentru dezvoltare –
#PoliticiPentruDezvoltare”, implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în
cooperare și cu susținerea financiară a Fundației Soros Moldova.
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