
1 

Termeni de referință 

Expert în analiza cadrului legal-normativ  

Proiect „Acces echitabil la servicii de sănătate a  grupurilor vulnerabile și dezavantajate  

în contextul COVID-19” 

Context general 

Asociația Keystone Moldova1 implementează proiectul „Acces echitabil la servicii de sănătate a  

grupurilor vulnerabile și dezavantajate  în contextul COVID-19” (în continuare ”Proiect”) cu suportul 

Fundației SOROS Moldova.  

Proiectul urmărește să promoveze accesul echitabil la servicii de sănătate esențiale a persoanelor cu 

dizabilități, vârstnicilor, pacienților cu boli cronice, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei 

paliativi  în condițiile de pandemie COVID-19.  

În acest sens, Keystone Moldova își propune: (1) să realizeze o cercetare sociologică cu privire la 

accesul la servicii de sănătate esențiale, inclusiv servicii legate de COVID, a persoanelor cu dizabilități, 

persoanelor  cu diabet, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi comparativ cu 

populația generală din Republica Moldova; (2) să dezvolte și implementeze o platformă comună de 

pledoarie bazată pe dovezi, în baza constatărilor și recomandărilor cercetării sociologice, pentru a 

promova accesul echitabil la serviciile de sănătate esențiale și servicii legate de COVID-19 a 

persoanelor din grupurile-țintă menționate mai sus.  

Pentru realizarea cercetării sociologie vor fi aplicate mai multe metode de cercetare: ancheta sociologică 

în bază de chestionar, discuții focus-grup, interviuri aprofundate, analiza de conținut a apelurilor 

telefonice parvenite la Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități, precum 

și o analiză de birou a surselor secundare de informare (date statistice existente, cercetări și studii 

realizate în domeniul vizat, cadrul legal-normativ din Republica Moldova etc.). 

În acest context Keystone Moldova angajează un expert care va fi responsabil de analiza cadrului legal-

normativ privind accesarea serviciilor de sănătate de către persoanele din grupurile vulnerabile și 

dezavantajate  în contextul COVID-19 din Republica Moldova.  

Scopul postului: analiza cadrului legal-normativ și a documentelor de politici din perspectiva accesului 

la servicii de sănătate esențiale, inclusiv servicii legate de COVID, a persoanelor cu dizabilități,  

persoanelor cu diabet, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi.  

Responsabilități ale postului: 

 Analiza cadrului legal-normativ și a documentelor de politici din Republica Moldova din

perspectiva accesului la servicii de sănătate esențiale a persoanelor cu dizabilități, persoanelor

cu diabet, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi;

1 informații suplimentare despre organizație pot fi găsite pe pagina web 

https://www.keystonemoldova.md/ro/who-we-are/  

https://www.keystonemoldova.md/ro/who-we-are/
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 Analiza deciziilor Comisiei pentru situații excepționale în sănătate publică  și a 

ordinelor/dispozițiilor  MSMPS, CNAM, începând cu luna martie 2020, odată declarată 

situația pandemică cauzată de COVID-19, din perspectiva accesului la servicii de sănătate 

esențiale, inclusiv servicii legate de COVID, a persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu 

diabet,  persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi; 

 Elaborarea constatărilor și concluziilor privind eficiența prevederilor legal-normative din 

Republica Moldova din perspectiva accesului la servicii de sănătate esențiale, inclusiv servicii 

legate de COVID, a persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu diabet, persoanelor cu risc 

sporit de infectare cu HIV și cei paliativi;  

 Formularea de recomandări privind asigurarea accesului la servicii de sănătate esențiale, 

inclusiv servicii legate de COVID, a persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu diabet, 

persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi. 

Cerințe față de deținătorul postului 

 Studii postuniversitare  în domeniul științe socio-umane;  

 Experiență  anterioară demonstrată de  studii similare; 

 Capacități înalte demonstrate de analiză și cercetare; 

 Abilităţi excelente de scriere, redactare, organizare şi raportare; 

 Cunoaşterea excelentă, la nivel de comunicare şi scriere a limbilor Română și Rusă. 

 Operare PC: Word, Power Point, Internet 

 

Produs final:  Raport analitic al cadrului normativ-legal, cu prezentarea de concluzii și recomandări, 

din perspectiva accesului la servicii de sănătate esențiale, inclusiv servicii legate de COVID, a 

persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu diabet,, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei 

paliativi. Raportul analitic va avea un volum de 20-30 pagini A4 (Font Times New Roman, 12 pt, spațiu 

dintre rânduri 1.15). 

Raportul analitic va avea următoarea structură: 

1. Introducere 

2. Analiza cadrului legal-normativ și a documentelor de politici din Republica Moldova  

2.1. Analiza cadrului legal și a documentelor de politici din perspectiva accesului la servicii de 

sănătate a persoanelor cu dizabilități ( intelectuale, fizice, senzoriale, cu spectrul autist, psiho-

sociale) , inclusiv în perioada pandemică .  

2.2. Analiza cadrului legal și a documentelor de politici din perspectiva accesului la servicii de 

sănătate a persoanelor în îngrijire paliativă, inclusiv în perioada pandemică.  

2.3. Analiza cadrului legal și a documentelor de politici din perspectiva accesului la servicii de 

sănătate a persoanelor cu diabet , inclusiv în perioada pandemică.  

2.4. Analiza cadrului legal și a documentelor de politici din perspectiva accesului la servicii de 

sănătate a persoanelor care trăiesc cu HIV, inclusiv în perioada pandemică.   

3. Analiza deciziilor Comisiei pentru situații excepționale în sănătate publică  și a 

ordinelor/dispozițiilor  MSMPS, CNAM. 

3.1. Analiza deciziilor Comisiei pentru situații excepționale în sănătate publică  și a 

ordinelor/dispozițiilor  MSMPS, CNAM din perspectiva accesului la servicii de sănătate a 

persoanelor cu dizabilități ( intelectuale, fizice, senzoriale, cu spectrul autist, psiho-sociale) 

în perioada pandemică. 

3.2. Analiza deciziilor Comisiei pentru situații excepționale în sănătate publică  și a 

ordinelor/dispozițiilor  MSMPS, CNAM din perspectiva accesului la servicii de sănătate a 

persoanelor în îngrijire paliativă în perioada pandemică 
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3.3. Analiza deciziilor Comisiei pentru situații excepționale în sănătate publică  și a 

ordinelor/dispozițiilor  MSMPS, CNAM din perspectiva accesului la servicii de sănătate a 

persoanelor cu diabet  în perioada pandemică 

3.4. Analiza deciziilor Comisiei pentru situații excepționale în sănătate publică  și a 

ordinelor/dispozițiilor  MSMPS, CNAM din perspectiva accesului la servicii de sănătate a 

persoanelor cu HIV în perioada pandemică 

4. Concluzii  și recomandări  

5. Lista documentelor  analizate  

Condiții de angajare: Consultantul/a va fi angajat/ă pentru 20 zile, în perioada Aprilie – Mai 2021, în 

baza unui contact de prestări servcii (vezi Anexa 2. Model contract prestari servicii). 

Procedura de aplicare: Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:  

 CV-ul semnat, actualizat, care va descrie experiența consultantului, atât din aspect general cât și 

raportat la cerințele descrise în Termenii de Referință. Vor fi incluse și datele de contact a 3 

persoane de referință 

  Oferta financiară. Suma solicitată va fi indicată NET, în lei moldovenești (suma NET este acea 

sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit). 

Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către 

contractor în conformitate cu legislația în vigoare.  

 

Dosarul se va expedia la adresa electronică: nciocan@khs.org cu mențiunea „Consultant analiza 

legislatie”.  

Termen limită de prezentare a dosarului – 21 aprilie 2021. Doar candidaţii preselectaţi vor fi 

contactaţi şi invitaţi la interviu. 

https://keystonehumanservicesorg-my.sharepoint.com/personal/nciocan_khs_org/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9rZXlzdG9uZWh1bWFuc2VydmljZXNvcmctbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbmNpb2Nhbl9raHNfb3JnL0VuZ1lrNmNkclNGQXNHNEs2YWFzdlljQjBWb0ZyVHZ4bGY4c3lUampTVFRpWXc%5FcnRpbWU9S2E3R2lBal8yRWc&id=%2Fpersonal%2Fnciocan%5Fkhs%5Forg%2FDocuments%2FConsultant%20Cadru%20Legal%20Proiect%20Soros%2FAnexa%202%2E%20Model%20contract%20prestari%20servicii%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fnciocan%5Fkhs%5Forg%2FDocuments%2FConsultant%20Cadru%20Legal%20Proiect%20Soros
mailto:nciocan@khs.org

