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TERMENI DE REFERINŢĂ 

 

Companie care va presta cursuri de engleză corporative  

 

 

I. Informație generală  

 

I.P. Keystone Moldova, cu suportul IM Swedish Development Partner, implementează proiectul 

„Suport Program Keystone Moldova”. Proiectul urmărește ca persoanele cu dizabilități și familiile 

lor să contribuie la rezultate mai bune pentru propriile vieți prin acțiuni de auto-reprezentare și 

advocacy. 

În cadrul Proiectului, sunt prevăzute activități de capacitare a echipei Keystone Moldova, pe 

domeniile identificate de organizație. Una din necesitățile echipei sunt cursurile de limba engleză.  

În acest context, Keystone Moldova angajează o companie (școală) / un consultant care va presta 

cursuri de engleză corporative pentru echipă (8 – 10 persoane). 

 

II. Sarcinile companiei / consultantului: 

• Efectuarea testării preliminare a cursanților, pentru încadrarea într-un nivel de studiu şi 

formarea unei grupe omogene; 

• Elaborarea programului de studiu, cu materialele potrivite, în funcție de cerințele grupului 

și de rezultatele finale urmărite; 

• Livrarea cursurilor de limbă engleză pentru 8 – 10 persoane concomitent, inclusiv în format 

mixt – online și offline; durata fiecărei ore va fi de 90 de minute; 

• Posibilitatea de a modifica programul pe parcursul desfășurării cursului, în funcție de 

progresul cursanților; 

• Livrarea cursurilor la sediul organizației, de 2 – 3 ori pe săptămână; durata cursurilor va fi 

de maxim 3 luni.  

 

III. Calificările companiei / consultantului: 

• Studii superioare în limbi străine; 

• Minim trei ani experiență în domeniul predării limbii engleze; 

• Experiență în prestarea cursurilor corporative; 

• Capacitatea de a livra cursuri în format mixt – online și offline; 

• Capacitatea de a aborda individual fiecare cursant. 

 

IV. Condiții de angajare: 

Compania / consultantul va fi angajată în baza unui contract de prestări servicii.  

Perioada de angajare: Octombrie – Decembrie 2022 

Durata de angajare: 3 luni. 
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Dosar participare la concurs:  

1. Profilul companiei / Curriculum Vitae (persoane fizice);  

2. Descriere succintă a metodelor de lucru. 

3. Ofertă financiară (cu indicarea numărului de ore și a costului pentru o oră, în MDL, cu toate 

taxele incluse). 

 

Persoana interesată va depune dosarul la adresa: limalcoci@khs.org cu indicarea “Cursuri de 

engleză” în linia de subiect. Doar persoanele selectate vor fi contactate. 

Data limită pentru prezentarea dosarului: 30 septembrie 2022.  

 

Informații suplimentare: Lina Malcoci, coordonatoare proiect, tel: 069589220 
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