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TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU RECRUTARE A UNUI/UNEI STAGIAR/E în cadrul 
PROGRAMULUI EcoJUMP 

 
Una dintre prioritățile Centrului National de Mediu este reconfirmarea statutului de 

angajator uman, ceea ce presupune dezvoltarea continuă a competențelor-cheie pentru 

viitor. Pentru aceasta am creat ECO - JUMP – Programul de Internship la Centrul Naţional de 

Mediu. Programul ECO JUMP este prevăzut pentru tineri şi/ sau persoanele ambițioase care 

vor să înceapă să-și pună bazele unei cariere de succes în domeniul Mediu şi Energie sau să 

preia bunele experiență în viața de zi cu zi. 

ECO - JUMP are patru domenii în care tinerii pot să se dezvolte: Managementul resurselor de 

apă, Managementul deșeurilor, Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi, Project 

Management. 

În perioada anilor 2021-2023, Centrul Național de Mediu este beneficiar și implementator al 
Programul de suport instituțional pentru dezvoltarea organizației, finanțat de Suedia. 
Astfel, dorim să includem în activitatea noastră unui stagiar/e part-time, cu remunerarea 
muncii, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de prelungire a programului de stagiere. 
 

Descrierea postului 
Locația: Chișinău, str. Sfatul Țării 61, of. 20  
Durata stagiului: 6 luni, februarie- iulie 2023 cu posibilitate de prelungire. 
 
Stagiarul/a va fi responsabil de: 

o Asistarea echipei în îndeplinirea sarcinilor de implementare a activităților planificate; 
o Colectarea  și analiza datelor; 
o Respectarea sarcinilor date de mentor şi de conducătorul superior ierarhic din cadrul 

structurii organizatorice unde efectuează stagiul; 
o Participarea la ședințele echipei de program; 
o Participarea la organizarea logistică a seminarelor, vizitelor de studiu, atelierelor de 

lucru, ședințelor de evaluare, alte evenimente; 
o Respectarea confidențialității în legătură cu toate aspectele privind activitatea 

desfășurată, în cadrul organizației; 
o Pregătirea documentele necesare pentru desfășurarea activităților: scrisori (inclusiv 

scrisori de invitație a partenerilor la activități şi/sau ședințe de lucru; listele 
participanților la activități, baze de date ale beneficiarilor etc); 

o În funcție de situație, stagiarul/a va îndeplini orice alte sarcini primite de la 
coordonator/ președintele CNM, corespunzător competențelor sale profesionale. 

În perioada de stagiu, stagiarul/a va beneficia de oportunitatea de a-și consolida 
cunoștințele teoretice, să-și formeze abilități şi competențe de planificare, implementare și 
monitorizare a activităților conform proiectelor implementate în cadrul programelor 
organizației. 
Stagiarul/a își va îndeplini atribuțiile fiind ghidat/ă de către coordonatorul de program al 
CNM. 
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Prin intermediul Programului ECO – JUMP CNM va căuta la candidați: 

o Să fie tineri şi/ sau persoane pasionate și dornice să învețe, capabili să demonstreze 
cunoștințe teoretice despre aria pentru care aplică/cunoștințe generale; 

o Să fie Licențiat/ă sau student/ă la anul II/III de facultate în domeniul protecției 
mediului, ecologie, chimie, biologie, geografie, juridic sau comunicare sau alte 
domenii de resort;  

o Să cunoască limba română;  
o Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;  
o Să aibă abilități de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint; 
o Să aibă abilități de comunicare și de lucru în echipă; 
o Să fie curioși și entuziaști, cu o gândire analitică și să gestioneze în mod eficient 

timpul. 

Perioada de stagiu este de 6 luni (Februarie 2023 – Iulie 2023). 
Programul de implicare este unul flexibil, însă este necesară prezența în oficiul organizației 
pentru minim 10 ore pe săptămână, pentru evaluare și planificare. În dependență de 
rezultate și oportunități, stagiarul va putea beneficia de prelungirea programului. 
 
Oportunități suplimentare de carieră 
Scopul stagiilor nu presupune angajarea ulterioară în cadrul CNM, dar o posibilitate de 
completare a studiilor stagiarilor. Cu toate acestea, după finalizarea studiilor și ținând cont 
de rezultatele și calitatea implicării în programul de stagiere, unii stagiari/stagiare ar putea 
fi angajați/angajate. 
 
Modalitatea de candidare și selectare 
Persoanele interesate pot completa formularul de aplicare,până la data de 15 februarie 
2023. 

Criterii de evaluare: 
Nr Criteriu Punctaj maxim 

acordat 
1. Cunoștințe privind domeniul protecției mediului (studii 

demonstrate prin certificate de participare– 5p; studii medii 
(colegiu) -10p, studii în desfășurare – 15 p, studii superioare 
complete (diploma de licență) – 20 p) 

20 p 

2. Experiență în analiză și cunoașterea aspectelor de mediu din 
Republica Moldova  

15 p 

3. Cunoașterea limbii Române (10p), ruse (5p) și engleze (5p) 20 p 
4. Argumentarea din scrisoarea de motivare 30 p 
5. Experiență de voluntariat dovedită prin certificat nominal de 

voluntar/ă sau carnet de voluntar/ă 
15 p 

Total 100p 

 

Doar candidații/candidatele selectați vor fi invitați la interviu! 
Notă: În Centrul Național de Mediu nu discriminează direct sau indirect 
candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, 
viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc.  
Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFhdspiRiE84SNJ68sXxEFU1nWX7yC7RrTwB_DGzuXLpNEnA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

