
  

 

  

 

Proiectul Comun ONU “Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” 

anunţă SOLICITAREA DE EXPRIMARE A INTERESULUI cu privire la  
elaborarea şi instituţionalizarea unui curs universitar de sporire a cunoştinţelor în statistică  

pentru jurnalişti şi specialişti în comunicare (profesionişti practicieni sau specialişti în devenire) 

Context 
Organizaţia Naţiunilor Unite din Moldova în parteneriat cu Guvernul Moldovei, reprezentat de Biroul Naţional de Statistică (BNS), 
implementează Proiectul Comun „Consolidarea sistemului statistic naţional al Republicii Moldova” (o iniţiativă comună a PNUD, UN 
Women, UNICEF, UNFPA şi ILO) care are drept scop să îmbunătăţească colectarea datelor, producerea, diseminarea şi utilizarea informaţiei 
statistice dezagregate cu o atenţie specială faţă de necesităţile naţionale şi conformitatea statisticii oficiale cu standardele internaţionale/UE.  

La moment, nu există vreun mecanism instituţionalizat de instruire în domeniul statisticii pentru careva din categoriile de utilizatori de date în 
ceea ce priveşte înţelegerea, interpretarea şi aplicarea datelor. De aceea, una din ţintele Proiectului pentru anul 2012 rezidă în 
instituţionalizarea efortului de consolidare a capacităţilor naţionale în domeniul statisticii, orientat spre anumite grupuri de utilizatori de date (în 
particular mass-media şi funcţionari publici), prin identificarea a astfel de mecanisme care ar asigura durabilitatea efortului educaţional 
întreprins şi în final al rezulta în îmbunătăţirea calitativă a utilizării corespunzătoare şi relevante a statisticilor. Cele mai directe şi facile 
intervenţii în sectorul educaţiei pentru oferirea constantă a unor cunoştinţe de bază în statistică ar putea fi realizate la nivel de instituţii de 
învăţământ (superior sau secundar profesional) prin intermediul unor revizuiri comprehensive şi îmbunătăţiri calitative ale curriculum-ului 
educaţional pentru adulţi. 

Obiectul solicitării de exprimare a interesului 
Pentru a soluţiona lacunele şi a răspunde necesităţilor menţionate, Proiectul Comun „Consolidarea sistemului statistic naţional” în parteneriat 
cu Biroul Naţional de Statistică, anunţă o solicitare de exprimare a interesului pentru instituţiile de învăţământ superior din ţară, cu 
experienţă relevantă în predarea disciplinelor de jurnalism şi comunicare, pentru elaborarea şi implementarea unui curs universitar de 
instruire în statistică destinat dezvoltării abilităţilor în statistică ale jurnaliştilor (prioritar) şi specialiştilor din domeniul comunicării (secundar) şi 
încorporarea acestuia în curriculum-ul instituţiei de învăţământ superior în cadrul facultăţii de profil: jurnalism şi comunicare.  

Perioada de implementare a activităţii – mai-noiembrie 2012. 

Grant va fi oferit Instituţiei de Învățământ care va prezenta cea mai buna ofertă, care cel mai bine va răspunde Termenilor de Referinţă (vezi 
Anexa 1: Scopul activităţii şi Termeni de referinţă) şi va acumula cel mai înalt punctaj conform criteriilor de evaluare. 

Condiţiile de participare şi evaluare a propunerilor de proiecte sunt specificate în Anexa 2. Ghidul aplicantului. 
Criterii minime de eligibilitate a aplicanţilor 
Concursul este adresat instituţiilor de învățământ superior naţionale care demonstrează experienţe de succes în efectuarea unor lucrări 
similare şi dispun de capacităţi consolidate în administrarea de proiecte de asistenţă. Instituţiile de învățământ superior interesate trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele criterii minime de calificare pentru a deveni Aplicant eligibil: 
• Instituţie de învățământ superior înregistrată oficial la Ministerul Educaţiei al RM, acreditată în modul stabilit de lege; 
• Să dispună, conform statutului, capacitatea de a acţiona în domeniul vizat de propunerea de proiect; 
• Activă în ultimii 5 ani şi să deţină cel puţin 3 ani de experienţă educaţională în domeniile Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării 
• Să ofere program de Masterat pentru specializările: jurnalism şi comunicare (după caz, vezi Anexa 2); 
• Să fie direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari. 

Dosarul aplicantului va conţine: 
• Propunerea de proiect completată în baza Anexei 3. Formularul de propunere de proiect (conţinînd descrierea tuturor elementelor din 

structura formularului), tipărită, în limba română, rusă sau engleză; 
• copia Certificatului de înregistrare care să ateste personalitatea juridică a instituţiei; 
• copia Statutului instituţiei de învăţămînt; 
• Declarația de Parteneriat semnată de părţi (după caz); 
• CV-urile personalului cheie şi experţilor implicaţi în activităţile proiectului; 
• Anexe: materiale relevante pentru a spori credibilitatea în fața donatorului și care vin să completeze argumentarea proiectului.  

Data limită de depunere a dosarelor este  25 Aprilie 2012, ora 16.30. Ofertele transmise prin fax vor fi respinse. Ofertele incomplete nu vor fi 
examinate. Termenul limită de depunere a dosarelor este 25 aprilie 2012, orele 16:30. Dosarele se vor depune într-un plic sigilat, sau în 
format electronic, cu menţiunea „EoI 12/00522 Proiect Statistic: Curriculum pentru jurnalişti”: 

a) prin poştă sau prin depunere personală, la adresa: 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova 
str. 31 August 1989, nr. 131, MD-2012, Chişinău. 

b) Sau prin email la adresa tenders-moldova@undp.org 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. 022 403 142 sau prin e-mail, la adresa: aurelia.spataru@undp.org  
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