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Termeni de referință 

Servicii de realizare de infografice  

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, Contract de Grant G15086 din 01.12.2020.  

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 a realizat 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. Totodată va fi realizată 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.  

În acest context Keystone Moldova angajează un expert/companie/organizație care va fi responsabil 
pentru realizarea a 5 seturi de infografice în baza raportului cercetării. 

Obiectivul general al infograficelor: să prezinte date, care să fie ușor de a fi vizualizate și percepute 
de către cei interesați (reprezentanții societății civile, cetățeni, instituții publice, mass media, elevi 
etc.). Produsele finale vor fi coordonate cu Keystone Moldova. 

Sarcini și responsabilităţi: 

 Realizarea a 5 seturi de infografice. Fiecare set va fi format din minim 5 infografice (pagini) de 
format A4 (landscape), astfel ca să poată fi folosit ca prezentare PPT, iar fiecare pagină să poată 
fi folosită separat pentru distribuire; 

 Infrograficele vor fi realizate pe baza raportului cercetării care va fi pus la dispoziția 
executantului; 

 Respectarea indicațiilor angajatorului referitor la modul de prestare a serviciilor/executare a 
lucrărilor; 

 Coordonarea designului (conceptului) cu angajatorul înainte de efectuarea variantei finale a 
infograficelor;  

 Efectuarea corectărilor și modificărilor în varianta machetată a produsului la solicitarea 
angajatorului; 

                                                           
1 informații suplimentare despre organizație pot fi găsite pe pagina web 

https://www.keystonemoldova.md/ro/who-we-are/  
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 Pregătirea machetelor produsului elaborat pentru tipar și pentru utilizarea lor în social media; 

 Efectuarea lucrărilor sus-menționate în termenele stabilite; 

 Comunicarea eficientă, în timp şi în mod profesional, cu toți membrii echipei. 

Criterii de eligibilitate 
Sunt eligibile pentru a participa la prezentul concurs: 

 Persoane fizice (designeri), rezidenți ai RM 

 Persoane juridice: companii/organizații specializate care activează pe teritoriul RM  

Calificări: 

 Studii şi/sau experiență relevantă în domeniul IT, design, layout și alte domenii relevante;  

 Experiență în elaborarea infograficelor de minim 3 ani; 

 Abilități excelente de lucru în programe specifice designului şi machetării – Adobe InDesign, 
Adobe Illustrator etc. 

 
Persoana fizică / compania / organizația trebuie să demonstreze: 

 Responsabilitate, creativitate, atenție la detalii, tehnica de lucru impecabilă, flexibilitate, 
atitudine pozitivă.  

 Punctualitate în procesul de elaborare și ajustare a infograficelor în baza informației și 
comentariilor oferite. 

 Integritate, discreție profesională, abilitatea de a gestiona informațiile confidențiale. 

Perioada de implementare & durata 
Perioada de elaborare a celor 5 seturi de infografice: septembrie - octombrie 2021 
 
Procedura de aplicare 
Pentru a participa în concurs, persoanele / organizațiile / companiile interesate trebuie să depună 
Dosarul de Aplicare. 

Dosarul de aplicare include: 

 CV sau Profilul organizației/companiei (cu elucidarea clară a experienței în domeniu). 
 Portofoliul de lucrări similare (în atașament sau link). 
 Oferta financiară pentru cele 5 seturi de  infografice.  

o Pentru persoanele fizice suma solicitată va fi indicată NET, în lei moldovenești (suma 
NET este acea sumă pe care o primește persoana 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. 

o Pentru persoanele juridice oferta financiară în lei moldovenești la cota TVA 20%. 

Dosarul se va expedia la adresa electronică: nciocan@khs.org cu mențiunea „Elaborare Infografice”.  

Termen limită de prezentare a dosarului – 14 septembrie 2021, ora 23:59. Dosarele recepționate 
după termenul limită nu vor fi analizate. 

Pentru realizarea sarcinii, Keystone Moldova va semna cu persoana/organizația/compania selectată 
un contact de prestări servicii în MDL. 

Dacă aveți întrebări suplimentare puteți să vă adresați către Nicolae Ciocan, la numărul de telefon 
068444438 sau la adresa de e-mail menționată mai sus. 

Keystone Moldova va confirma printr- un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa 
unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați persoana de contact și să vă asigurați că dosarul a 
fost recepționat. 
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