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ANEXA 1. Scopul activităţii şi termeni de de referinţă 

 

 

 

  

Proiectul Comun ONU “Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” 
 
 

SOLICITARE DE EXPRIMARE A INTERESULUI 
privind elaborarea şi instituţionalizarea cursului universitar în statistică pentru jurnalişti şi specialişti în comunicare 

 
SCOPUL ACTIVITĂŢII şi TERMENI DE REFERINŢĂ 

 

 
 
CONTEXTUL GENERAL 

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

Pe parcursul anilor 2007-2010, Proiectul Comun s-a axat intens pe fortificarea capacităţilor, îmbunătăţirea proceselor metodologice, 
infrastructurii, calităţii şi competenţei BNS de a produce şi disemina date dezagregate multi-dimensional şi de o calitate înaltă. 
Calitatea datelor produse de BNS s-a îmbunătăţit şi deschiderea faţă de utilizatorii de date s-a intensificat. În general, la moment, BNS 
este mai bine pregătit de a face faţă diverselor necesităţi în creştere din partea utilizatorilor şi de a oferi seminare în domeniile 
specifice ale statisticii.  

Chiar dacă calitatea şi disponibilitatea datelor a fost îmbunătățită, utilizarea acestora este limitată, inclusiv: (i) cooperare şi încredere 
insuficientă între producătorii şi utilizatorii de date; (ii) capacităţi reduse în rândul autorităţilor locale şi naţionale, organizaţiilor societăţii 
civile şi mediului academic în ceea ce priveşte utilizarea datelor statistice pentru elaborarea, analiza şi monitorizarea politicilor bazate 
pe evidenţe, cât şi pentru procesul de pledoarie (advocacy); (iii) lipsa unor modalităţi de instruire calitative şi a unor sisteme 
instituţionalizate pentru dezvoltarea abilităţilor statistice. 
În 2012, BNS şi Proiectul urmează să acorde mai multă atenţie oferirii de sprijin utilizatorilor de date (autorităţi publice, OSC, şi mass-
media) în ceea ce priveşte înţelegerea, interpretarea şi aplicarea datelor pentru monitorizarea şi analiza de politici. Activităţile 
anterioare s-au axat pe seminare, mese rotunde şi mici proiecte de cercetare întru susţinerea diseminării datelor, însă acestea n-au 
putut contribui mereu la realizarea obiectivului mai vast de sporire a nivelului de cunoştinţe statistice în rândul utilizatorilor de date. În 
ordinea dată de idei, Proiectul Comun va continua să abordeze această lacună şi va acorda atenţie egală fortificării capacităţilor 
utilizatorilor de date, stimulând dialogul între BNS şi utilizatori, consolidând înţelegerea, încrederea şi credibilitatea, astfel sporind şi 
nivelul de utilizare a datelor.  

Obiectivul principal: 
Sporirea cunoştinţelor în statistică ale jurnaliştilor şi specialiştilor în comunicare (în devenire 
şi/sau practicieni) prin instituţionalizarea instruirii în domeniului statisticii, în special cu privire 
la procesul statistic, documentare, utilizare şi interpretare a datelor statistice, în cadrul 
curriculei universitare 

Potenţialii aplicanţi: Instituţiile de învăţămînt superior naţionale 
Termen limită de aplicare: 25  aprilie 2012 
Durata preconizată a sarcinii: May – Noiembrie 2012  
Durata Contractului Iniţial: 7 luni  

Referinţă la Proiect: UNDP, UN Women, UNFPA, UNICEF şi ILO Proiectul Comun “Consolidarea Sistemului 
Statistic Naţional” 

Activitatea Proiectului: Elaborarea unor mecanisme instituţionale de instruire şi de dezvoltare a competenţelor 
(activitatea 6) 

Tipul Contractului: Acord de Granturi pentru Activităţi non-profit (Grant Agreement For Non-Credit Related 
Activities) 
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Una din ţintele Proiectului pentru anul 2012 rezidă în consolidarea utilizării eficiente şi corespunzătoare a datelor statistice pentru 
procesul participativ şi bazat pe evidenţe de elaborare a politicilor de către guvern şi societate civilă prin intermediul consolidării de 
capacităţi în domeniul statisticii şi utilizării corespunzătoare a datelor orientată spre diverse grupuri de utilizatori de date (funcţionari 
publici, OSC, mediul academic, mass-media şi alţi actori).  

CONTEXTUL SPECIFIC 
Necesitatea instruirii în domeniul statisticii pentru specialiştii din domeniul mass-media şi al relaţiilor publice este confirmată şi de 
rezultatele ultimului sondaj de opinie în ceea ce priveşte nivelul de satisfacere a utilizatorilor de date cu informaţia oferită de BNS1, cât 
şi de atitudinea specifică generală a mass-media faţă de producătorii de date (interes şi participare redusă la evenimentele organizate, 
calitatea redusă şi acoperirea slabă cu materiale produse care să cuprindă realizările şi produsele BNS şi a sistemului statistic 
naţional ca un tot întreg, etc.) scoasă în evidenţă de jurnalişti în chestionarul elaborat de Proiect şi distribuit reprezentanţilor mass-
media pentru a identifica necesităţile şi subiectele potenţiale care urmează să fie abordate pe parcursul unei instruiri în perspectivă.  
În 2011, Biroul Naţional de Statistică în colaborare cu Proiectul Comun ONU în domeniul statisticii au organizat un atelier practic de 
două zile2 pentru 20 de tineri jurnalişti, care au fost familiarizaţi cu noţiuni şi definiţii ce ţin de domeniul statisticii şi au beneficiat de 
consolidarea capacităţilor de explorare şi accesare a informaţiei, utilizare şi interpretare a datelor statistice oficiale în activitatea lor 
zilnică.  
La finele atelierului de lucru3, tinerii jurnalişti instruiţi, cât şi moderatorii, au confirmat cu fermitate necesitatea şi cererea pentru 
dezvoltarea capacităţilor jurnaliştilor (în mod obligatoriu pe parcursul studiilor universitare şi în mod permanent după absolvire pe 
parcursul activităţii profesionale) cu privire la problemele de ordin statistic, pe subiecte specifice de interes pentru publicul larg. În ceea 
ce priveşte comunicarea datelor către public, participanţii la atelier au conştientizat faptul că orice oficiu naţional de statistică trebuie 
să prezinte date „brute” într-un mod imparţial şi obiectiv, pe când interpretarea şi analiza datelor trebuie să fie realizată în mod 
exclusiv de utilizatorii de date, şi nu de cei care produc sau generalizează aceste date. 

Identificarea problemei: 
Cele mai directe şi facile intervenţii din sectorul educaţiei pentru oferirea unor cunoştinţe statistice de bază şi constante ar putea fi 
realizate la nivel de instituţii de învăţământ (învăţământ superior sau secundar profesional) prin intermediul unor revizuiri 
comprehensive şi îmbunătăţiri calitative ale curriculum-ului educaţional pentru adulţi. Revizuirea ar putea include îmbogăţirea 
spectrului/varietăţii cursurilor de instruire sau îmbunătăţirea calitativă şi actualizarea cursurilor curente şi a manualelor şi materialelor 
didactice aferente, ţinându-se cont de abordările actuale (cu privire la sensibilitatea din perspectiva de gen, asigurarea echităţii şi 
reducerea disparităţilor, egalitatea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, etc.).  
La moment, nu există un mecanism instituţionalizat de instruire în domeniul statisticii pentru funcţionarii publici (de la unităţile UAMEP4 
şi/sau direcţiile APC responsabile de elaborarea şi implementarea directă a politicilor separate) sau alte categorii de utilizatori de date, 
care să fie aplicat în procesul de monitorizare, evaluare şi analiză a politicilor.  
Pentru a soluţiona lacunele şi a răspunde necesităţilor menţionate mai sus, cu suportul Proiectului, BNS examinează ideea de 
elaborare a unui curs de instruire (inclusiv curriculum-ul şi manualul) pentru a susţine dezvoltarea abilităţilor în statistică ale 
jurnaliştilor şi specialiştilor din domeniul comunicării, care ar fi ajustat la necesităţile acestui grup de utilizatori de date şi de a-l 
încorpora în curriculum-ul unei instituţii de învăţământ superior în cadrul facultăţii de profil: jurnalism şi comunicare. 
Mai mult decât atât, ţinând cont de profesionalismul înalt al colaboratorilor BNS, dânşii ar putea să participe în oferirea instruirilor cu 
privire la subiectele ce ţin de domeniul statistic (inclusiv statistica gender) şi chestiuni metodologice. 
Agenţiile ONU (inclusiv PNUD, UNICEF, UN Women, etc.) au colaborat anterior cu diverse instituţii de învăţământ superior şi au susţinut 
elaborarea de programe analitice şi manuale de instruire pentru diferite cursuri universitare (dezvoltarea umană, comunicarea în perioadă 
de criză, ODM-uri), majoritatea cărora erau introduse în curriculum drept cursuri opţionale pentru programele de masterat (al doilea 
ciclu al învăţământului superior). Ţinând cont de caracterul specific al efortului preconizat de consolidare a capacităţilor şi de 
importanţa acestuia în calitate de sursă de cunoştinţe şi abilităţi de bază în statistică, necesare tuturor viitorilor profesionişti care vor 
activa în instituţii mass-media şi de comunicare, viitorul curs de instruire în statistică trebuie să fie implementat drept o disciplină 
obligatorie pentru ambele specialităţi menţionate. 

                                                           
1 Principalele rezultate ale sondajului de opinie cu privire la satsifacerea utilizatorilor cu produsele şi serviciile Biroului Naţional de Statistică (a se vedea: 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=399&id=2746) includ: 

− 13%  dintre utilizatorii de date care activează în instituţiile mass-media întîmpină greutăţi în găsirea datelor statistice oficiale 
− Ca şi sursă de date frecvent utilizată, mass-media pune accent pe comunicatele de presă ale BNS, mai puţin pe pagina web a BNS 
− 14% dintre respondenţii care lucrează în mass-media au raportat un interes „mic” sau „lipsă de interes” cu privire la datele statistice produse de BNS 
− 60%  dintre respondenţii care lucrează în mass-media consideră necesară punerea în aplicare a unui program de instruire privind domeniile statistice şi 

modul de utilizare a datelor statistice naţionale.  
2 Atelierul de lucru a fost condus de către expertul din România – Radu Soviani, jurnalist la Money Channel, lector universitar (predă cursuri de jurnalism/comunicare), 
Doctor în economie şi moderat de către specialiştii BNS în cercetările prin sondaj, statistici sociale şi diseminarea datelor. 
3 44% dintre respondenţi au venit la atelier cu un nivel „scăzut” de cunoştinţe, alţi 50% avînd doar cunoştinţe „satisfăcătoare”. Atelierul şi-a atins considerabil rezultatele 
aşteptate, deoarece 88% dintre participanţi şi-au estimat nivelul de cunoştinţe, de după atelier, ca fiind „bun” şi „excelent”, şi doar 12% şi-au evaluat cunoştinţele ca fiind 
„satisfăcătoare”. 
4 UAMEP - Unităţi de Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=399&id=2746
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Cadrul de acţiune la nivel naţional: 
La nivel naţional, cooperarea între societatea civilă şi sectorul public este menţionată drept o prioritate în 2011-2014 Programul de 
activitate al Guvernului pentru 2011-2014 „Integrare europeană: libertate, democraţie, bunăstare”, care urmează să fie realizată de 
îndată ce cadrul instituţional necesar pentru cooperarea eficientă între autorităţile publice şi societatea civilă va fi elaborat şi va devine 
operaţional. În ordinea dată de idei, participarea organizaţiilor societăţii civile (inclusiv mass-media) în elaborarea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea de politici trebuie să fie instituţionalizată prin crearea unor mecanisme clare şi eficiente de consultare şi 
participare în procesul decizional.  
De asemenea, acelaşi Program de activitate conţine şi angajamentul Guvernului de a asigura predare şi cercetare de calitate în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior, dezvoltarea unui dialog consistent între guvern şi instituţiile de învăţământ pentru ajustarea 
curriculumul-ui la noile necesităţi şi standarde ce survin pe piaţa muncii, în cadrul diferitor profesii şi la cerinţele economiei bazate de 
cunoştinţe. 
Pe termen lung, iniţiativa propusă de dezvoltare a capacităţilor, fiind instituţionalizată în curriculum-ul universitar al facultăţii de 
jurnalism şi comunicare, va contribui la libertatea de exprimare a mass-media, crearea unor condiţii favorabile pentru funcţionare şi 
oferirea unui acces real la informaţia publică, în special la date statistice, precum şi la cunoştinţe în domeniul statisticii şi abilităţi 
practice de utilizare a acestora.  

OBIECTIVE  PRINCIPALE 
Drept răspuns la necesităţile identificate, Proiectul Comun al ONU „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 CUNOŞTINŢE ÎN STATISTICĂ (unul sau două cursuri separate) în cadrul catedrei de jurnalism şi comunicare. 

Principalul obiectiv al activităţii în cauză este cel de a-i învăţa pe studenţi despre noţiunile de bază şi specifice care ţin de domeniul 
statistic şi sectoarele separate ale acestuia, de a le consolida capacităţile de accesare a informaţiei şi de a le dezvolta abilităţile 
practice cu privire la utilizarea şi interpretarea datelor statistice oficiale într-un mod corect şi corespunzător. De asemenea, acest efort 
îşi mai propune drept scop să fortifice dialogul între principalul producător de date din ţară şi unul dintre cele mai active grupuri de 
utilizatori de date, cât şi să consolideze credibilitatea reciprocă dintre aceştia. 

Grupul ţintă al activităţii în cauză îl constituie studenţii de la facultăţile de jurnalism (prioritar) şi comunicare (secundar) din cadrul 
instituţiei-aplicante.  

La luarea deciziei asupra selectării nivelului educaţional (ciclul întîi şi/sau doi de învăţămînt superior  – Licenţă şi/sau Masterat) 
pentru implementarea acestui curs, aplicantul trebuie să ţină cont de specializările disponibile în cadrul catedrelor de 
jurnalism/comunicare, numărul de studenţi/absolvenţi pentru care acest curs va fi util şi relevant în activitatea lor profesională de viitor, 
etc. 

Precondiţia acestei sarcini rezidă în faptul ca viitorul curs trebuie să fie introdus/inclus în programul de învăţămînt al universităţii, 
ceea ce va asigura fezabilitatea şi durabilitatea efortului de consolidare a cunoştinţelor şi abilităţilor în statistici ale specialiştilor în 
mass-media şi comunicare. Instituţia-aplicantă va prezenta în cadrul propunerii de proiect garanţia îndeplinirii acestei condiţii, ceea ce 
va asigura predarea noului curs în mod regulat/continuu în cadrul programului de învăţămînt universitar.  

Obiective specifice 

Un spectru aproximativ al aşteptărilor cu privire la cursurile preconizate (în special cele destinate jurnaliştilor) sunt expuse în lista de 
mai jos, care ar putea fi ajustată în funcţie de propunerea de proiect a aplicantului şi de evaluare a necesităţilor de instruire efectuată 
la prima etapă a activității. 

Din perspectiva cunoştinţelor şi înţelegerii, cursul ar trebui să ajute studenţii să cunoască şi să înţeleagă: 
• rolul şi principiile de operare/funcţionare a statisticii oficiale (misiune, principiile fundamentale, funcţii, competenţe, 

responsabilităţi); 
• etapele procesul statistic (colectarea datelor, procesarea, compilarea, metodele/căile de diseminare a datelor de către 

BNS); 
• termenii specializați utilizaţi de către BNS atunci cînd prezintă informaţia statistică; 
• sistemul de indicatori statistici produşi de BNS (în domeniul social şi economic: nivelul şi condiţiile de trai, demografie, 

ocuparea forţei de muncă, educaţie, sănătate, protecţia socială, câștiguri salariale, dezvoltare macro-economică şi 
antreprenoriat, etc.), precum şi abordările curente şi conceptele de bază aplicate cu referire la indicatorii statistici 
(dimensiunile de dezagregare, sensibilitatea şi egalitate de genuri, echitate şi drepturile omului, grupuri de bază ale 
populaţiei, vulnerabilitate şi grupuri vulnerabile, victime şi agresori, etc.); 

• formulele de calcul cel mai des utilizate (media, mediana, etc.) şi utilizarea lor corectă şi corespunzătoare. 

Din perspectiva aplicării, cursul trebuie să ajute studenţii: 
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• Să cunoască modalităţi de selectare, accesare, interpretare, comunicare a informaţiei statistice în mod imparţial; 
• Să deprindă şi să aplice tehnici şi diverse metode de utilizare a datelor în cadrul materialelor jurnalistice într-un mod 

clar şi accesibil (pentru public) prin „umanizarea” datelor statistice; 
• Să sistematizeze etapele activităţii jurnalistului în realizarea unor materiale cu utilizarea datelor statisticii oficiale; 
• Să identifice căile, metodele şi instrumentele de informare cu date statistice oficiale; 
• Să înveţe a utiliza operativ pagina oficială a BNS-ului în procesul de căutare a datelor şi metadatelor, în special Banca 

de Date; 
• Să înveţe a utiliza datele statistice în contexte diferite, pentru a preveni dezinformarea şi diseminarea mesajelor 

eronate; 
• Să aplice date statistice în cadrul mesajelor senzaţionale numai după consultarea experţilor în domeniu. 

La nivel de integrare, cursul ar trebui să ajute studenţii: 
• Să determine datele statistice oficiale versus statisticile administrative şi alte statistici; 
• Să evalueze relaţia dintre statisticile naţionale şi internaţionale; 
• Să aprecieze impactul comunicării de către jurnalişti a unor date statistice către public; 
• Să estimeze importanţa conexiunii evenimentului mediatizat  la statisticile oficiale. 

La realizarea sarcinii se vor lua în considerație activităţile efectuate în trecut şi în prezent de către BNS şi partenerii de Proiect, de 
asemenea ținându-se cont şi de alte resurse disponibile (de ex: cursurile de instruire pentru sporirea cunoştinţelor în statistică pentru 
ONG-uri elaborate în trecut de către UNDP, cursuri la tema „Jurnalism în situaţii de criză” şi „Comunicarea socială şi relaţii publice în 
situaţii de criză” elaborate de PNUD şi UNICEF, etc.). 

Acest curs face parte din efortul BNS-ului de a promova dialogul proactiv cu utilizatorii de produse şi servicii statistice şi de a consolida 
capacităţile naţionale şi ale mass-media în utilizarea datelor statistice în procesul participativ de elaborare, monitorizare, evaluare şi 
analiză a politicilor publice şi impactului acestora asupra bunăstării populaţiei.  

Rezultatele scontate  

• Cursuri/module de instruire în statistică pentru jurnalişti şi specialişti în comunicare, axate pe date dezagregate multi-dimensional, 
surse de date, indicatori (după sectoarele economiei), calcularea, analiza şi interpretarea acestora, sunt elaborate (conţinînd 
modulele de mai jos, fără a se limita la acestea) şi introduse în curriculum-ul instituţiei ca parte componentă a procesului 
educaţional în cadrul facultăţii de jurnalism şi comunicare; 

• Viitorii jurnalişti şi specialişti în comunicare sunt familiarizaţi cu: 
1. noţiuni generale în statistică (tipurile de statistică, principalele surse de date, metodele de colectare a datelor, 

instrumentele şi metodele de diseminare a informaţiei, principalele concepte statistice, unităţile de măsură, etc.) 
{Modulul 1}; 

2. principalele domenii statistice:  
 statistica socială (inclusiv statistica demografică, a muncii, educaţie, nivelul şi condiţiile de trai, protecţie 

socială, sănătate, statistica de gen, etc.) {Modulul 2} şi 
 statistica economică {Modulul 3}, 

Inclusiv: noţiuni/definiţii, interpretarea, analiza şi utilizarea datelor, sensibilitatea din perspectiva dimensiunii de gen, 
echităţii şi egalităţii, drepturilor omului, etc.; 

• Capacităţi şi abilităţi practice fortificate/îmbunătăţite ale jurnaliştilor (şi specialiştilor în comunicare) în activitatea lor zilnică cu 
privire la documentarea (prin acces facil la sursele disponibile de date), utilizarea (în mod competent, adecvat şi corect) şi 
interpretarea (pentru public) a datelor statistice oficiale disponibile; 

• Utilizare calitativă sporită a statisticilor oficiale în materialele jurnalistice şi comunicări. 

Rezultate aşteptate în perspectiv pe termen mediu şi lung: 
• Calitatea şi complexitatea (din punctul de vedere al materialului factologic utilizat) produselor media/jurnalistice îmbunătăţită;  
• Volum sporit de mesaje şi materiale jurnalistice (şi de comunicare) bazate pe dovezi/evidenţe (conţinând referinţe la statistici 

oficiale) şi uşor de înţeles; 
• Capacităţi sporite ale partenerilor naţionali de a utiliza în modul cuvenit statisticile disponibile (indicatori, serii de timp, îndrumări 

metodologice, rapoarte analitice) pentru măsurarea fenomenelor sociale şi economice din societate şi mediatizarea acestora; 
• Contribuţii la sporirea credibilităţii şi vizibilităţii activităţii Biroului Naţional de Statistică al RM prin sporirea acurateței preluării, 

înţelegerii, comentării şi difuzării de către media/comunicatori a mesajelor jurnalistice (de comunicare) care conţin referinţe la 
date statistice oficiale; 

• Fiabilitatea produselor statistice ale BNS şi ale altor producători de date este conştientizată de către studenţii/jurnaliştii instruiţi şi 
dialogul între aceste două părţi este îmbunătăţit. 
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OBIECTUL ACTIVITĂŢII  
Pentru activitatea în cauză, Proiectul în colaborare cu Biroul Naţional de Statistică, sunt în căutarea următoarei expertize din partea 
unei instituţii naţionale de învăţământ superior: 

(A) Elaborarea un curs universitar (o unitate sau două cursuri separate) de instruire în statistică care să fie predat studenţilor de la 
specialităţile de jurnalism şi comunicare (viitorii profesionişti care abia studiază sau cei care şi activează în instituţiile mass-media sau 
unităţile de comunicare) cu focusare pe noţiunile şi procesele statistice, documentarea, interpretarea şi utilizarea datelor statistice în 
profesia de jurnalist/activitatea de comunicare. 

(B) Pilotarea/implementarea cursului elaborat şi încorporarea instituţională a acestuia în curriculum-ul universităţii; 

(C) Promovarea dezvoltării capacităţilor în statistică în rândul specialiştilor din domeniile mass-media şi comunicare, prin 
extinderea parteneriatului şi colaborării cu alte universităţi, instituţii de instruire şi învăţământ profesional, organizaţii mass-media 
(naţionale şi locale). 

SARCINI şi RESPONSABILITĂŢI   
Pentru a realiza obiectivele preconizate, APLICANTUL, sub supravegherea de principiu a BNS şi a Proiectului, va trebui să onoreze 
următoarele responsabilităţi majore şi va realiza activităţile:  

1. Va realiza o ANALIZĂ A DOCUMENTELOR prin intermediul unei analize minuţioase a materialelor de context şi celor de referinţă 
cu privire la: 

a. contextul naţional 
b. experienţa internaţională şi cele mai bune practici cu privire la predarea statisticii pentru specialiştii din domeniul mass-

media şi relaţii cu publicul; 

2. Va realiza o EVALUARE A NECESITĂŢILOR în domeniul/sectorul vizat care va include, dar nu se va limita la: 
a. identificarea ofertei disponibile de oportunități de instruire în domeniul statisticii pentru non-statisticienii din ţară (la nivel 

naţional şi local) atât din sectorul public, cât şi din cel neguvernamental; 
b. revizuirea cunoştinţelor şi experienţelor existente/anterioare cu privire la implementarea unui curs de cunoştinţe în 

statistică în instituţiile academice din ţară, inclusiv partenerii Instituţiei-aplicante şi ai Proiectului, în special instruirile 
orientate spre jurnalişti şi specialişti în comunicare; 

c. estimarea cererii şi a necesităţilor curente de instruire în domeniul statistic, inclusiv în baza opiniilor/viziunilor colectate 
din partea personalului didactic şi a grupurilor-ţintă de studenţi; 

d. În baza lit. a.-c., definirea caracteristicii generale a viitorului curs de instruire; 

3. ELABORAREA CURSULUI de instruire în statistică (o unitate sau două cursuri separate) pentru studenţii (de la primul şi/sau al 
doilea ciclu de învăţământ superior) de la specialităţile de jurnalism şi comunicare din cadrul instituţiei academice aplicante: 

a. cursul va include în mod obligatoriu, dar nu se va limita la 3 module (menţionate în secţiunea „Rezultate scontate” de 
mai sus) şi se va conforma totalmente obiectivului activităţii în cauză; 

b. curriculumul, programul analitic/manualul sunt produsele care urmează a fi produse în limba de stat pentru fiecare 
grup-ţintă de studenţi; 

c. Instituţia-aplicantă urmează să prezinte o propunere argumentată cu privire la modalitatea de incorporare a cursului 
pilotat în curriculum-ul universitar, fie la primul şi/sau cel de-al doilea ciclu al învăţământului superior (programul de 
licenţă şi/sau masterat);  

d. se va aplica experienţa internaţională, cunoştinţele şi practicile naţionale şi evaluarea necesităților (menţionate mai sus 
în punctul 2); 

4. IMPLEMENTAREA CURSULUI de instruire în statistică elaborat prin: 
a. pregătirea personalului didactic de a preda cursul ; 
b. organizarea şi realizarea instruirii pilot pentru grupurile ţintă de studenţi; 
c. identificarea lacunelor şi ajustarea pachetului de materiale didactice pentru curs; 
d. organizarea revizuirii cursului de către academicieni, comitete de revizuire şi alte unităţi relevante; 
e. asigurarea aprobării cursului de instruire în statistică de către senatul academic al instituţiei; 
f. în baza curriculumului şi programului analitic al cursului aprobat, elaborarea unui Ghid practic pentru studenţi (în 

consultare cu BNS şi Agenţiile ONU din cadrul Proiectului); 
g. asigurarea predării cursului aprobat, inclusiv asigurarea logisticii şi oferirea materialelor de instruire în cadrul procesului 

educaţional din instituţia academică implementatoare; 
h. instituţia academică implementatoare va asigura aplicarea metodelor descrise în secţiunea „Metodele de instruire” din 

acest document pe parcursul predării cursului. 

5. Dezvoltarea capacităţii Aplicantului pentru implementarea şi PROMOVAREA INSTRUIRII ÎN DOMENIUL STATISTICII în rândul 
utilizatorilor de date, inclusiv jurnalişti şi specialişti în comunicare care deja îşi desfăşoară activitatea profesionistă în domeniile 
respective: 
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a. crearea setului de instruire în statistică cu materialele relevante de predare,  şi asigurarea accesului la aceste materiale 
a studenţilor şi profesorilor prin intermediul instrumentelor de diseminare disponibile ale aplicantului; 

b. formularea de sugestii pentru BNS şi agenţiile partenere ale ONU cu privire la noi oportunităţi de dezvoltare a 
capacităţilor, orientate pe anumite grupuri de utilizatori de date care ar contribui la sporirea nivelului de utilizare a 
datelor, cât şi a credibilităţii faţă de datele şi produsele statistice; 

c. susţinerea BNS-ului şi agenţiilor partenere ale ONU în diseminarea materialelor imprimate şi promoționale în rândul 
studenţilor; 

d. stabilirea de parteneriate şi colaborare cu universităţi omoloage, instituţii de instruire şi instruire profesională, organizaţii 
mass-media (naţionale şi locale), ONG-uri media care-şi propun drept scop să extindă capacităţile în domeniul statistic 
prin (oricare din…): 

i. mese rotunde pentru prezentarea, promovarea şi împărtăşirea propriei experienţe de instruire în statistică 
pentru viitori jurnalişti şi specialişti în comunicare;  

ii. implementarea cursului de instruire în statistică în programele academice ale altor instituţii de instruire 
continuă sau specializată în domeniul jurnalismului sau relaţiilor cu publicul, replicând experienţa aplicantului; 

iii. încurajarea specialiştilor profesionişti în domeniu sau celor care încă îşi mai fac studiile de a utiliza statisticile 
în modul corespunzător în materialele jurnalistice sau cele de presă prin aplicarea unor tehnici/modalităţi de 
motivare şi stimulare; 

iv. altele.  

Instituţia-aplicantă va identifica şi propune echipa de experţi care va fi implicată în activitatea vizată; orice schimbare survenită în 
componenţa echipei date va fi coordonată cu echipa Proiectului şi BNS. Supravegherea echipei date şi asigurarea unor rezultate de 
calitate înaltă ţine de responsabilitatea aplicantului selectat.  

BNS şi Proiectul va decide să ofere suport tehnic aplicantului selectat pe parcursul etapelor de bază ale activităţii vizate, care ar putea 
include: revizuirea metodologiei de activitate; monitorizarea controlului calităţii pentru evaluarea progresului; revizuirea materialelor în 
versiunea preliminară şi oferirea de recomandări pentru produsele finale. 

Aplicantul selectat se va asigura că activitatea vizată este desfăşurată în conformitate cu orarul convenit şi va fi responsabil de livrarea 
calitativă a produselor aşteptate. 

PRODUSE AŞTEPTATE şi TERMENE DE REALIZARE 
Aplicantul va elabora un plan de activităţi şi orar de lucru în conformitate cu acest document şi ghidul ataşat (Anexa 3) şi va asigura 
finalizarea lucrării nu mai tîrziu de sfîrşitul lunii noiembrie  2012. 

Aplicantul contractat va prezenta următoarele produse, fiecare dintre acestea fiind coordonat cu echipa Proiectului şi aprobat de BNS: 

Produse şi rezultate  Termen provizoriu 
1. Abordarea detaliată şi metodologia de lucru 

 
În 2 săptămîni de 
la data contractării 

2. Evaluarea necesităţilor de instruire în domeniul statisticii pentru grupurile-ţintă 
3. Extras sumar şi structura viitorului curs de instruire  

În 2 luni de la data 
contractării 

4. Versiunea de lucru a Cursului de instruire în statistică (o unitate sau două cursuri separate) pentru studenţii 
(din ciclul I şi/sau II al învăţămîntului superior) de la specialităţile de jurnalism şi comunicare din instituţia de 
învăţămînt superior, inclusiv curriculumul şi materialele de instruire corespunzătoare 

În 3 luni de la data 
contractării 

5. Curriculumul şi materialele didactice pentru Cursul de instruire în statistică aprobate de către Senatul 
Universităţii  

a. Materialele didactice  definitivate (după pilotate/testate în practică şi ajustare după revizuire de 
către organele relevante) 

b. Setul de materiale de instruire machetate şi tipărite pentru procesul de învăţămînt 

În 3,5 luni de la 
data contractării 

6. Ghidul practic al studentului elaborat în baza curriculumului şi programului cursului de instruire în statistică 
aprobat 

a. Ghidul revizuit şi aprobat de către consiliul didactic din cadrul catedrei corespunzătoare 
b. Machetat şi tipărit pentru procesul de învăţămînt 

În 4 luni de la data 
contractării 

7. Sugestii şi propuneri pentru BNS şi agenţiile partenere ONU cu privire la oportunităţi noi de dezvoltare a 
abilităţilor statistice şi a cursurilor de instruire orientate pe anumite categorii de utilizatorii de date  

În 5 luni de la data 
contractării 

8. Confirmarea realizării de parteneriate şi acţiuni de colaborare cu universităţile omoloage, cu instituţiile de 
instruire, agenţiile media (naţionale şi locale), ONG-uri cu scopul de a extinde dezvoltarea capacităţilor şi 
cunoştinţelor în statistică 

În 6 luni de la data 
contractării 

9. Exemplare tipărite (cîteva) şi fişiere electronice ale materialelor produse În timpul 
transmiterii 
ultimului produs 

10. Raport narativ privind realizarea activităţii (în Română şi Engleză) şi utilizarea fondurilor, în format electronic 
şi tipărit 

Într-o săptămînă 
de la prezentarea 
rezultatului final 
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Activităţile din cadrul acestei lucrări sunt preconizate pentru perioada: mai-noiembrie 2012. Cu toate acestea, perioada mai sus 
menţionată este provizorie şi va fi ulterior concretizată odată ce beneficiarul grantului va fi selectat şi va fi identificată echipa de 
consultanţi. 

METODELE DE PREDARE   
Cursul se va baza pe următoarele metode de predare: 

• Predarea aspectelor teoretice ale subiectelor ce ţin de statistica oficială în cadrul seminarelor (inclusiv participarea personalului 
BNS, după necesitate); 

• Studierea desinestătătoare a surselor şi materialelor factologice disponibile, în conformitate cu subiectele teoretice predate;  
• Dezbaterea elementelor cheie cu privire la documentarea, utilizarea şi interpretarea statisticii oficiale pe parcursul seminarelor, 

inclusiv analiza datelor din perspectiva abordărilor actuale din perspectiva de gen, echităţii şi egalităţii, vîrstei, vulnerabilităţii, 
drepturilor omului, etc., ceea ce conferă profunzime şi intensitate materialelor/analizelor produse, în special celor ce reflectă 
viaţa/bunăstarea populaţiei şi realităţile social-economice; 

• Organizarea unor exerciţii practice în grup pentru a aplica, în cadrul unor sarcini concrete, cunoştinţele teoretice acumulate 
(expunerea corectă a esenţei, utilizarea corectă a termenilor specializaţi, utilizarea greşită a tehnicilor de intervievare în pregătirea 
temei de acasă/subiectului, etc.) utilizând banca de date statistice: crearea tabelelor multifuncţionale, redactarea acestora, calcule, 
vizualizare grafică; 

• Studierea şi analiza comentariilor/ interpretărilor  jurnalistice din mass-media internaţională şi naţională; 
• Scrierea şi redactarea materialelor jurnalistice utilizând date statistice oficiale, atrăgînd atenţia în special la aspectele sensibile (cu 

privire la gen, statut, , vîrstă, etc.) în subiectele despre oameni/populaţie; 
• Analiza materialelor media pregătite de studenţi la anumite subiecte; 
• Elaborarea de portofolii individuale cu noutăţi, interviuri, rapoarte realizate de fiecare student în baza activităţilor de laborator. 

Principalul element destinat dezvoltării capacităţilor urmează să fie laboratoarele de creaţie orientate spre cultivarea obişnuinţei, 
abilităţilor practice de a scrie şi redacta materiale jurnalistice cu utilizarea de date statistice. Aceste laboratoare ar avea drept scop 
dezbaterea exemplelor de bune practici în utilizarea şi interpretarea datelor statistice oficiale de către jurnaliştii din media naţională şi 
internaţională. De asemenea, acestea vor conţine elemente de simulare/modelare a diferitor situaţii în care se presupune consultarea 
datelor şi reflectarea acestora în materiale media, cât şi elemente de analiză critică şi comparativă a noutăţilor, interviurilor şi 
rapoartelor prezentate de studenţi. Laboratoarele vor include şi aplicarea tehnicii de „brainstorming”, analiza elementelor de 
conlucrare între jurnalişti şi specialiştii din unităţile de comunicare din cadrul BNS şi ale ministerelor de resort.  

Cursul se va baza pe metode interactive de desfăşurare a sesiunilor teoretice şi se va finaliza cu elaborarea portofoliilor studenţilor. 

SPRIJINUL ACORDAT APLICANTULUI  
Proiectul împreună cu partenerul naţional (BNS) va sprijini Aplicantul selectat: 

• Din partea fiecărui partener va fi nominalizată cîte o persoană responsabilă pentru a sprijini Aplicantul în realizarea sarcinii. 
Aceste persoane vor fi incluse în Echipa de Coordonare (creată cu scopul de a coordona activitatea); 

• Oferirea sprijinului informaţional şi logistic necesar; 
• Asigurarea cu documente relevante de informare generală disponibile cu referire la scopul acestei lucrări, cu rezultatele muncii 

anterioare, etc. Aceste documente urmează a fi utilizate exclusiv  pentru această activitate şi nu pentru alte scopuri, cu excepţia 
cazurilor în care BNS-ul va permite; 

• Oferirea asistenţei şi ghidării necesare la solicitarea Instituţiei selectate cu referire la obiectivele şi scopurile lucrării; 
• Avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate de Aplicantul contractat; 
• Proiectul ONU va asista Instituția selectată la designul şi tipărirea materialelor pentru studenţi. 

 

ARANJAMENTE DE MANAGEMENT 
Instituţia de învăţămînt selectată va activa în strînsă cooperare cu partenerii naţionali, BNS şi personalul ONU, pe care în mod regulat 
î-i va informa asupra progresului şi activităţilor realizate. 

Activităţile din cadrul acestei lucrări vor fi coordonate şi supravegheate de către Managerul de Proiect, din partea PNUD-ului şi de 
coordonatorul naţional, din partea BNS-ului. 
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