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TERMENI DE REFERINȚĂ  
Concurs pentru selectarea a doi experți pentru elaborarea studiului “Viziunile principalelor 

partide politice asupra dezvoltării sectorului sănătate” 
 

1. Contextul și descrierea proiectului:   

Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) este o organizație neguvernamentală din Republica 
Moldova, fondată în 2016 de un grup de profesioniști cu o vastă experiență în gestionarea 
treburilor publice. IPIS lucrează pentru a aborda provocările de dezvoltare strategică ale 
Moldovei dintr-o perspectivă nepolitică. Expertiza IPIS acoperă patru domenii: guvernare 
eficientă; rezolvarea conflictelor și consolidarea relațiilor interetnice; societate incluzivă și 
participare civică; advocacy, comunicare strategică și media.  
 
IPIS implementează în prezent proiectul “Viziunile principalelor partide politice asupra 
dezvoltării sectorului sănătate”,  finanțat de Fundația Soros Moldova.  
 
Durata proiectului: 4 luni (iunie 2021- septembrie 2021). 
 
Scopul general al proiectului este analiza, sistematizarea și prezentarea publică a politicilor în 
domeniul sănătății cu care vin partidelor politice, numitor comun între principalele forțe politice 
cu referire la politicile strategice în domeniul sănătății. 
 
Obiectivele proiectului sunt: 
• elaborarea unui tablou clar al viziunilor de dezvoltare în sectorul sănătate prin efectuarea unei 
analize complexe a ofertelor și a programelor de dezvoltare în sectorul sănătate cu care vin 
principalele partidele politice și concurenții electorali; 
• comparația programelor cu prioritățile strategice de dezvoltare a sectorului sănătate a 
Guvernului RM și Politica Națională de Sănătate pentru a evalua perspectivele de dezvoltare a 
sectorului;  
• schimb de opinii despre viziunile respective între reprezentanții domeniului sănătate ai 
principalelor partide politice și o discuție preliminară despre posibile priorități comune (numitor 
comun);  
• informarea publicului larg și a formatorilor de opinie despre aceste oferte și unor posibile 
priorități comune în domeniul sănătății prin publicarea rezultatelor studiului și organizarea unei 
campanii de advocacy. 
 
Pentru atingerea obiectivelor proiectului și elaborarea raportului “Viziunile principalelor partide 
politice asupra dezvoltării sectorului sănătate”, IPIS formează o echipă de experți locali  în 
domeniul sănătății și a politicilor publice.  
 
Componență echipei de experți include: 2 experți în domeniul sănătății, 2 experți în domeniul 
evaluării politicilor publice și un expert în domeniul social.  
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2. Descrierea sarcinilor: 

În vederea celor expuse mai sus, IPIS anunță concurs de selectare a doi experți locali în domeniul 
sănătății. Perioada de implementare a contractului: 06 iulie - 30 septembrie 2021. 
 
Expertul 1 va avea o implicare estimată la 200 ore de lucru, și va efectua desk review a 
programelor și mesajelor electorale a partidelor politice, va compila analizele, recomandările, 
evaluările membrilor echipei de experți în raportul final și va participa la ședințele și 
evenimentele publice organizate în cadrul proiectului. 
 
Expertul 2 va avea o implicare estimată la 90 ore de lucru, și va analiza și evalua evenimentele 
publice dedicate subiectului serviciilor de sănătate efectuate de partidele politice concurente, 
va evalua perspectivele de dezvoltare a sectorului și va participa la ședințele și evenimentele 
publice organizate în cadrul proiectului. 
 
Experții vor executa sarcinile după cum urmează: 
 
LOT 1: Expertul 1 va avea o implicare estimată la 200 ore și va realiza următoarele sarcini: 
 

ITEM 
NO. Sarcini Perioada de timp  

1. 

Desk review a programelor și mesajelor electorale a partidelor politice. 
Expertul va efectua analiza și evaluarea programelor, a ofertelor 
electorale publicate de partidele politice care participă la alegerile 
Parlamentare anticipate 2021 pe subiectul sănătății, viziunii de 
dezvoltare a sectorului sănătate. Vor fi evaluate programele publicate 
pe paginile web ale partidelor, leaflet-uri, pe paginile de social media 
ale partidelor.  
Indicatori, itemi ai evaluării: 
- Proporția subiectului sănătate în programele electorale generale 
ale partidelor;  
- Particularitățile subiectului sănătate expus în oferta electorală: 
schimbarea propusă, focus pe servicii, acoperire, asigurări medicale, 
prevenire etc.  
- Costurile intervențiilor, reformelor propuse. 

Iulie 2021 
(estimativ 80 ore) 

2. 

Participarea la discuția preliminară cu reprezentanții domeniului 
sănătate ai principalelor partide politice pentru un schimb de opinii 
despre viziunile respective și identificarea posibilelor priorități 
comune (numitor comun). 

Iulie 2021 
(estimativ 8 ore) 

3. 
Compilarea analizelor, recomandărilor, evaluărilor membrilor echipei 
de experți în raportul final. 

Iulie 2021 
(estimativ 88 ore) 

4. 
Participarea offline la conferința de presă a autorilor pentru 
prezentarea datelor cheie a evaluării și recomandările. 

August 2021 
(estimativ 8 ore) 
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5. 
Participarea online la doua evenimente publice pentru a împărtăși 
rezultatele evaluării și ale proiectului. 

August-
Septembrie 2021 
(estimativ 16 ore) 

 
 
 
LOT 2: Expertul 2 va fi avea o implicare estimată la 90 ore și va realiza următoarele sarcini: 
 

ITEM 
NO. 

Sarcini Perioada de timp  

1. Expertul va analiza și evalua evenimentele publice dedicate subiectului 
serviciilor de sănătate efectuate de partidele politice concurente. 

Iulie 2021 
(estimativ 26 ore) 

2. 
Evaluarea perspectivelor de dezvoltare a sectorului prin compararea 
programele partidelor politice cu prioritățile strategice de dezvoltare a 
sectorului sănătate a Guvernului RM și Politica Națională de Sănătate. 

Iulie 2021 
(estimativ 32 ore) 

3. 

Participarea la discuția preliminară cu reprezentanții domeniului 
sănătate ai principalelor partide politice pentru un schimb de opinii 
despre viziunile respective și identificarea posibilelor priorități 
comune (numitor comun). 

Iulie 2021 
(estimativ 8 ore) 

4. 
Participarea offline la conferința de presă a autorilor pentru 
prezentarea datelor cheie a evaluării și recomandările. 

August 2021 
(estimativ 8 ore) 

5. 
Participarea online la doua evenimente publice pentru a împărtăși 
rezultatele evaluării și ale proiectului. 

August-
Septembrie 2021 
(estimativ 16 ore) 

 
3. Calificarea și experiența experților:  
 
- Studii avansate în domeniile medicinii, farmaceuticii, științelor economice, politicelor 

publice, alte domenii relevante și/sau experiența profesională în aceste domenii;  
- Experiență relevantă de cel puțin 3 ani în domeniile conexe subiectului abordat; 
- Experiență relevantă de cel puțin 3 ani în elaborarea studiilor analitice în domeniile conexe 

subiectului abordat; 
- Experiența în poziții similare în alte proiecte; 
- Abilități profunde de analiză şi sistematizare, scriere a studiilor analitice; 
- Aptitudini de relaționare interpersonală și de lucru în echipă; 
- Abilități excelente de auto-organizare;  
- Abilități bune de comunicare;  
- Responsabilitate și flexibilitate 
 

 
4. Evaluarea ofertelor:  
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Vor fi evaluate doar dosarele complete conform punctului 5 al TOR. Expertul care va acumula cel 
mai mare punctaj evaluat per LOT va fi invitat la negocierea contractului.   
 
Evaluarea dosarelor va fi realizată în două etape: 
1) Analiza ofertelor tehnice conform criteriilor specificate cu acordarea punctajului respectiv, 
inclusiv verificarea conformității cu cererea de oferte. 
2) Analiza ofertelor financiare și calcularea punctajului conform formulei unice de calcul. 
 
Scorul de evaluare (maxim 100 de puncte) va reprezenta un cumul al scorului obținut prin oferta 
tehnică (maxim 85 de puncte) și oferta financiară (maxim 15 de puncte). 
 
Criteriile de evaluare a ofertei tehnice vor fi: 
 

Nr. Criteriu de evaluare  Punctaj 
maxim 

1. Experiență relevantă de cel puțin 3 ani în domeniile conexe subiectului abordat. 15 

2. Experiență relevantă de cel puțin 3 ani în elaborarea studiilor analitice în 
domeniile conexe subiectului abordat. 

50 

3. Experiența în poziții similare în alte proiecte. 20 

 
Scorul minim de calificare pentru oferta tehnică - 40 de puncte. 
 
Evaluarea ofertei financiare se realizează în conformitate cu o formulă unică de calcul, după cum 
urmează: 
Variabile: 
∑ oferta       suma propusă în ofertă financiară; 
∑ max          suma propusă în cea mai mare ofertă financiară; 
∑ min           suma propusă în cea mai mică ofertă financiară; 
Pfin_max     valoarea maximă a ofertei financiare (% ofertei financiare) din punctajul total; 
Pteh_max    valoarea maximă ofertei tehnice (% ofertei financiare) din punctajul total. 
 
Punctaj total max = Pteh_max + Pfin-max; 
K = (∑max - ∑min) / Pfin_max; 
∆ = ∑max / K – Pfin_max; 
 
Punctaj oferta financiară = Pfin_max – (∑oferta / K - ∆). 
 
Anunțarea rezultatelor concursului: 
În termen de 10 zile din data limită de depunere a dosarelor, fiecare aplicant va fi anunțat prin 
email despre rezultatele concursului. 
 
5. Depunerea ofertei: 
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Experții interesați sunt invitați să prezinte dosarul de aplicare la adresa de email 
marinatabarna@gmail.com cu mențiunea în linia de subiect „Consultant în domeniul sănătății”. 
În textul mesajului rugăm să se indice lotul la care se aplică (LOT 1 sau LOT 2). 
 
Dosarul de aplicare urmează să fie prezentat în limba română și va conține: 
 
1. CV-ul aplicantului. 
2. Oferta financiară (rata per oră) prezentată în USD și care va include toate impozitele. (Notă: 

IPIS va reține din rata per oră specificată impozitul pe venit, primele sociale și medicale 
datorate de expert și angajator.) 

 
 
Termen limită de aplicare: 2 iulie 2021, ora 13:00  
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