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TERMENI DE REFERINŢĂ  

Expertă/expert în domeniul juridic     
I. CONTEXT 
 
Proiectul „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere” este 
implementat de Asociația Obștească ”Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu 
Vedere Slabă „LOW VISION” (în continuare - Centrul „LOW VISION”)” din resursele Uniunii Europene 
în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-
finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și  
AO Institutum Virtutes Civilis.   

 
Perioada de implementare a proiectului este 01 noiembrie 2021 – 31 octombrie 2023. 
Scopul Proiectului „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere”  
este de a elabora Programul Național de Sănătate a Ochiului și a asigura accesul la servicii psihosociale 
și medicale de calitate a persoanelor cu dizabilități de vedere.  În cadrul  Proiectului este planificată 
elaborarea și promovarea  Programului Național de Sănătate a Ochiului. De asemenea, proiectul 
prevede crearea Serviciului psiho-social specializat destinat persoanelor de diferite vârste cu 
dizabilități de vedere și asociate. 
 
În Republica Moldova nu există un Program Național de Sănătate a Ochiului, iar cadrul de politici 
existent nu conține prevederi cu referire la principalele boli oculare, inclusiv privind reabilitarea și 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de vedere. Este esențial ca sănătatea ochilor să fie 
integrată în mod corespunzător în sistemul național de sănătate și social pentru a face față nevoilor 
persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a preveni marginalizarea și excluziunea socială a 
persoanelor slab-văzătoare și nevăzătoare.  
 
Programul Național de Sănătate a Ochiului: 
- va servi drept suport pentru înțelegerea problemelor prioritare legate de sănătatea ochilor și 

abordarea lor prin prisma oferirii serviciilor de îngrijire a ochilor centrate pe persoană - are 
potențialul de a aborda multe dintre aceste provocări pentru furnizarea de servicii eficiente de 
îngrijire a ochilor. 

- va fi un instrument cheie în facilitarea alocării bugetare și a utilizării optime a resurselor pentru 
îmbunătățirea deliberată a serviciilor de sănătate a ochilor. 

- va avea impact la nivelul creării mecanismelor de screening, depistare, intervenție precoce, 
prevenire, tratament și reabilitare a persoanelor cu deficiențe d vedere. 

- va consolida colaborarea intersectorială cu accent pe dezvoltarea serviciilor integrate. 
- va asigura sustenabilitatea serviciilor de incluziune destinată persoanelor cu dizabilități de vedere 

și asociate.   
- va spori nivelul de sensibilizare față de problemele de sănătate a ochilor şi mobilizarea comunității 

pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de vedere. 
- va spori capacitățile personalului medical, de asistență socială, educațional antrenat în acordarea 

serviciilor. 
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Necesitatea elaborării acestui Document de politici corelează cu Strategia globală a Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS) privind vederea, prezentată în „Raportul mondial privind vederea” și 
rezoluția OMS privind sănătatea ochilor, adoptată în 2o2o. 
 
Elaborarea documentului se va conforma ca procedură, etape și temeni de timp Hotărârii de Guvern 
Nr. HG386/2020 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice. 
 
Pentru realizarea acestei sarcini, Centrul „LOW VISION” contractează o/un expertă/expert în 
domeniul juridic. 
 
Experta/Expertul va lucra în cadrul unui grup de expertiză multisectorial, sub coordonarea/cu suportul 
Centrului ”LOW VISION”, care va asigura comunicarea și coordonarea activităților de planificare și 
raportare, organizarea ședințelor de lucru, compilarea documentelor de lucru și analizelor elaborate, 
promovarea conceptului de Program, consultărilor publice și asigurarea vizibilității proiectului. 
 
Experta/Expertul va fi selectat/ă în baza dosarului. 
 
II. SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANŢĂ: 

Nr. Sarcini Perioada Livrabile Număr zile 
consultanță 

1.  Elaborarea planului de 
consultanță  

Februarie 
2022 

 Plan de consultanță  0,5 

2.  Analiza documentelor 
naționale de politici și a 
situației în domeniul 
reglementării sănătății 
ochilor (studii, cercetări, 
practici existente în domeniu 
etc.) 
Analiza documentelor de 
politici și a situației în 
domeniul reglementării 
sănătății ochilor elaborate de 
OMS și IAPB. 
Monitorizarea procesului de 
elaborare a Programului 
Național de Sănătate a 
Ochiului prin prisma tehnicii 
juridice 

Martie 2022  Raport de analiză 
 

2 

3.  Elaborarea conceptului 
Programului Național de 
Sănătate a Ochiului 
Formularea recomandărilor 
privind: 

Aprilie 2022  Concept Program 
conform structurii 
aprobate prin HG 

 

1 
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- colaborarea intersectorială 
cu accent pe dezvoltarea 
serviciilor integrate pentru 
persoane cu dizabilități de 
vedere din perspectiva legală 
pentru evitarea coliziunilor 
între servicii 
- reglementări 
comprehensive pentru 
conformitatea Programului 
cu standardele și cerințele 
internaționale relevante 

4.  Elaborarea proiectului 
Programului Național de 
Sănătate a Ochiului 

Mai-Iunie 2022  Proiect Programul 
Național de 
Sănătate a Ochiului 

3 

5.  Elaborarea notei informative 
privind inițierea elaborării 
documentului de politici 
publice 

Iulie 2022  Notă informativă 0,5 

6.  Consultarea Programului 
Național de Sănătate a 
Ochiului cu membrii grupului 
de lucru, OSC, persoane cu 
dizabilități de vedere etc. 

Septembrie– 
Decembrie 
2022 

 Raport  
 

3 

7.  Revizuirea proiectului 
Programului Național de 
Sănătate a Ochiului în baza 
recomandărilor din cadrul 
consultărilor publice în 
redacție finală. 
Conformitatea Programului 
Național de Sănătate a 
Ochiului cu tehnica juridică.  

Ianuarie – 
Martie 2023 

 Proiect revizuit 

 Document al 
modificărilor incluse 

2 

8.  Elaborarea Regulamentului 
de funcționare a Serviciului 
psiho-social 
- elaborarea fișelor de post 
pentru psiholog si asistent 
social 

Februarie – 
Mai 2022 

 Regulament 3 

 TOTAL   15 
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III. CERINŢE DE CALIFICARE: 

 Studii superioare sau post-universitare în domeniul juridic; 

 Experiență de cel puțin 5 ani în prestarea serviciilor de consultanță juridică; 

 Experiență în elaborarea documentelor de politici; 

 Experiență de comunicare cu reprezentanții autorităților publice și ai OSC-urilor. 
 

IV. PERIOADA DE CONTRACTARE: Februarie 2022 – Martie 2023 

V. PROCEDURA DE APLICARE:  
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:  
1) CV-ul, cu evidențierea experienței în domeniul relevant pentru realizarea consultanței (max.4 
pagini); 
2) Oferta financiară elaborată conform Anexei din ToR.  
 
Termenul limită de prezentare a dosarelor este 28 ianuarie 2022, ora 16.00. 
Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: lowvision2020@gmail.com, cu 
mențiunea „Expert …”, cu specificarea în denumirea mesajului a sarcinilor pentru care ați aplicat 
(conform mențiunii din Termenii de referință). 
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 068284528/022240330 sau la adresa de 
e-mail menționată. 

 
VI. CRITERII DE SELECTARE 
 

Nr. Cerințe de calificare 
 

Punctaj 

1. Studii universitare sau post-universitare în domeniul juridic 15 puncte 

2. Experiență de cel puțin 5 ani în prestarea serviciilor de 
consultanță juridică  

30 puncte 

3. Experiență în elaborarea documentelor de politici 30 puncte 

4. Experiență de comunicare cu reprezentanții autorităților 
publice și ai OSC-urilor 

15 puncte 

5. Oferta de preț 10 puncte 
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Anexă   
OFERTA FINANCIARĂ 

Nr. Sarcini Livrabile Număr zile 
consultanță 

Costul zilelor 
de 

consultanță, 
EURO, cu 

toate taxele 
incluse 

1  Elaborarea planului de 
consultanță  

 Plan de consultanță  0,5  

2  Analiza documentelor 
naționale de politici și a 
situației în domeniul 
reglementării sănătății 
ochilor (studii, cercetări, 
practici existente în 
domeniu etc.) 
Analiza documentelor de 
politici și a situației în 
domeniul reglementării 
sănătății ochilor elaborate 
de OMS și IAPB. 
Monitorizarea procesului 
de elaborare a 
Programului Național de 
Sănătate a Ochiului prin 
prisma tehnicii juridice 

 Raport  
 

2  

3  Elaborarea conceptului 
Programului Național de 
Sănătate a Ochiului 
Formularea 
recomandărilor privind: 
- colaborarea 
intersectorială cu accent 
pe dezvoltarea serviciilor 
integrate pentru persoane 
cu dizabilități de vedere 
din perspectiva legală 
pentru evitarea 
coliziunilor între servicii 
- reglementări 
comprehensive pentru 
conformitatea 
Programului cu 

 Concept Program 
conform structurii 
aprobate prin HG 

1  
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standardele și cerințele 
internaționale relevante 

4  Elaborarea proiectului 
Programului Național de 
Sănătate a Ochiului 

 Proiect Programul 
Național de Sănătate 
a Ochiului 

3  

5  Elaborarea notei 
informative privind 
inițierea elaborării 
documentului de politici 
publice 

 Notă informativă 0,5  

6  Consultarea Programului 
Național de Sănătate a 
Ochiului cu membrii 
grupului de lucru, OSC, 
persoane cu dizabilități de 
vedere etc. 

 Raport  2  

7  Revizuirea proiectului 
Programului Național de 
Sănătate a Ochiului în 
baza recomandărilor din 
cadrul consultărilor 
publice în redacție finală. 
Conformitatea 
Programului Național de 
Sănătate a Ochiului cu 
tehnica juridică.  

 Proiect revizuit 

 Document al 
modificărilor incluse 

3  

8  Elaborarea 
Regulamentului de 
funcționare a Serviciului 
psiho-social 
- elaborarea fișelor de post 
pentru psiholog si asistent 
social 

 Regulament 3  

 TOTAL  15  

 


