
 
 

 
 
 
 
 

TERMENI DE REFERINȚĂ 
 
Servicii de consultanță pentru elaborarea costurilor acțiunilor incluse în proiectul Programului 
național de dezinstituționalizare pentru anii (2018-2026).  
 
Proiect: “Servicii calitative pentru incluziunea socială a tuturor persoanelor” finanțat de 
Fundația Soros Moldova.   
 
Proiectul “Servicii calitative pentru incluziunea socială a tuturor persoanelor” este implementat de către 
Asociaţia Keystone Human Services International Moldova (în continuare Keystone Moldova) în baza 
contractului de Grant nr.14717 cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova în cadrul 
Programului Sănătate Publică. Scopul proiectului constă în responsabilizarea socială a autorităților 
publice în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale la trai în comunitate și servicii 
sociale calitative. Proiectul urmărește două obiective generale: 
 

1. Sporirea transparenței și responsabilității autorităților publice locale în procesul de bugetare a 
serviciilor sociale 

2. Suport autorităților publice centrale și locale în continuarea reformei de dezinstituționalizare a 
persoanelor cu dizabilități mintale 

În cadrul Obiectivului 2. Suport autorităților publice centrale și locale în continuarea reformei de 
dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități mintale, Keystone Moldova în colaborare cu 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale contractează servicii de consultanță pentru realizarea 
următoarelor sarcini:    
 
 Sarcini  Perioada  Nr. de zile de 

consultanță  
 
1 

Analiza costurilor instituțiilor rezidențiale și 
serviciilor  sociale comunitare pentru persoane 
cu dizabilități  

Octombrie 2017  2 zile 

2 Elaborarea recomandărilor de bugetare a 
acțiunilor incluse în proiectul Programului 
național de dezinstituționalizare reieșind din 
documentele naționale de politici în curs de 
implementare și a angajamentelor Guvernului 
privind implementarea Convenției ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități 

Octombrie 2017  5 zile  

3 Capacitarea Grupului de lucru implicat în Octombrie 2017 5 zile 



procesul de elaborare a proiectului 
Programului național de dezinstituționalizare 
în tehnici și metode de bugetare a acțiunilor 
inluse în Program   

4 Asistență tehnică Grupului de lucru în 
elaborarea costurilor pentru acțiunile incluse 
în  Program și identificarea surselor de 
finanțare  

Octombrie – 
Noiembrie 2017 

 10 zile 

5 Suport Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale în procesul de analiza a 
avizelor, în special a comentariilor sau 
recomandărilor ce țin de componenta 
financiară a Programului. 

Noiembrie -  
Decembrie 2017 

2 zile 

 Total   24 zile consultanță  
 

Produs final: 
• Elaborate costurile și indicate sursele de finanțare pentru implementarea Programului național 

de dezinstituționalizare pentru anii 2018-2026.   
 

Cerințe de calificare: 
• Studii universitare sau postuniversitare în domeniile finanțe publice, științe economice, juridice 

sau sociale 
• Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul finanțelor publice sau în domenii conexe ce țin de  

procesul de bugetare a serviciilor sau acțiunilor care sunt destinate persoanelor cu dizabilități   
• Capacități analitice dezvoltate și experiență în elaborarea documentelor de analiză și elaborare 

a propunerilor de bugetare a documentelor de politici centrate pe drepturi și nevoi   
• Experiență de colaborare cu reprezentanții autorităților publice centrale și organizațiilor societății 

civile.   

Procedura de aplicare:  
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul, care va conține  și datele de contact a 2 
persoane de referință și Oferta financiară elaborată conform Anexei.  
 
Documentele semnate și scanate pot fi expediate la: khsima@keystonehumanservices.org cu 
mențiunea „Servicii de consultanță” până la data de 08 Octombrie 2017.  Doar persoanele selectate 
vor fi contactate.  

 

Pentru mai multe informații despre activitățile Keystone Moldova, Vă rugăm să accesați site-ul 
www.keystonemoldova.md 

 
  

mailto:khsima@keystonehumanservices.org
http://www.keystonemoldova.md/


 Anexă 
OFERTA FINANCIARĂ 

 
 Sarcini  Perioada  Nr. de zile 

de 
consultanță  

Oferta 
financiară, 
inclusiv toate 
taxele în USD 

 
1 

Analiza costurilor instituțiilor rezidențiale și 
serviciilor  sociale comunitare pentru persoane 
cu dizabilități  

Octombrie 2017  2 zile  

2 Elaborarea recomandărilor de bugetare a 
acțiunilor incluse în proiectul Programului 
național de dezinstituționalizare pentru anii 
2018-2026 reieșind din documentele naționale 
de politici în curs de implementare și a 
angajamentelor Guvernului cu privire  
implementarea Convenției ONU pentru 
protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități 

Octombrie 2017  5 zile   

3 Capacitarea Grupului de lucru implicat în 
procesul de elaborare a proiectului 
Programului național de dezinstituționalizare 
în tehnici și metode de bugetare a acțiunilor 
inluse în Program   

Octombrie 2017 5 zile  

4 Asistență tehnică Grupului de lucru în 
elaborarea costurilor pentru acțiunile incluse 
în  Program și identificarea surselor de 
finanțare  

Octombrie – 
Noiembrie 2017 

 10 zile  

5 Suport Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale în procesul de analiza a 
avizelor, în special a comentariilor sau 
recomandărilor ce țin de componenta 
financiară a Programului. 

Noiembrie -  
Decembrie 2017 

2 zile  

 Total   24 zile 
consultanță  

 

 
 
Data întocmirii ofertei:   

 
Nume Prenume:   

 
Semnătura:  
 
 

 

 
 


