
 
 
 

 
UNFPA - fiindcă fiecare contează.   

Data: 1 septembrie 2016 
 

TERMENI DE REFERINȚĂ 
 
Denumirea: Elaborarea de către un Centrul Național de Instruire a unui modul de instruire cu privire 
la prevenirea HIV în rândul șoferilor de curse lungi, în baza standardelor și materialelor de instruire 
ale OIM cu privire la prevenirea HIV și promovarea integrării acestuia în curriculum-urile centrelor de 
instruire din sectorul transporturilor  
 
Locația: Republica Moldova  
 
Durata: 1 octombrie - 31 decembrie 2016 
 

1. Informații de context 

În conformitate cu datele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și ale Programului Comun al 
Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), în 2012, în Europa de Est și Asia Centrală (EEAC) au fost 
înregistrate 1,3 milioane de persoane HIV-pozitive, cu o rată a prevalenței estimate în rândul 
adulților de 0,7%.1 În timp ce epidemia HIV în țările EEAC este concentrată preponderent în anumite 
grupuri cu risc sporit de infectare cu HIV, cum ar fi utilizatorii de droguri injectabile, homosexualii și 
persoanele care prestează servicii sexuale în scop comercial – totodată și partenerii sexuali/clienții 
lucrătoarelor sexului comercial (inclusiv șoferii de curse lungi) sunt la fel expuşi riscului sporit de 
infectare cu HIV. În acest context, șoferii de curse lungi sunt consideraţi drept o grupă-punte care 
contribuie la extinderea epidemiei HIV de la grupele-cheie cu risc sporit de infectare cu HIV către 
populaţia generală. 
 
Rolul şoferilor de curse lungi în răspândirea infecției HIV și a altor infecții cu transmitere sexuală îşi 
are originea în stilul de viaţă determinat de mobilitatea sporită a şoferilor și aflarea acestora pe 
durata unei perioade îndelungate de timp departe de casă; dar și de comportamentul sexual riscant, 
caracterizat prin întreţinerea frecventă a relaţiilor sexuale neprotejate cu partenere multiple, cu 
partenere ocazionale sau cu prestatoarele serviciilor sexuale în scop comercial, pe lângă partenerele 
lor permanente (soție, concubină sau o parteneră permanentă cu care locuieşte separat). În acest 
sens, sunt importante identificarea și realizarea unor intervenții pentru prevenirea infecției HIV în 
rândul şoferilor de curse lungi.  
 
Astfel, UNFPA, Fondul ONU pentru Populație în Republica Moldova, în parteneriat cu Organizaţia 
Internaţională a Muncii (OIM) intenţionează să sprijine punerea în aplicare a intervenţiilor relevante 
menite să sporească cunoştinţele şoferilor de curse lungi despre prevenirea HIV şi să-i determine să 
adopte un comportament responsabil și sigur în timpul călătoriilor. Această iniţiativă este parte din 
Iniţiativa Regională privind Drumul Mătăsii a Oficiului Regional UNFPA pentru Europa de Est și Asia 
Centrală pentru șoferii de curse lungi, în calitate de clienţi ai lucrătorilor sexului comercial din 
Ucraina, Georgia, Moldova, Belarus și Turcia.  
 

                                                           
1http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids/data-and-statistics 
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Ca un prim pas, UNFPA Moldova a efectuat un studiu privind identificarea cunoștințelor, atitudinilor 
și practicilor de bază în rândul șoferilor de curse lungi și managerii companiilor de transport din 
Republica Moldova, pentru a evalua cunoștințele, atitudinile și practicile de comportament în ceea 
ce privește HIV. Rezultatele sondajului respectiv au fost prezentate la nivel național în iulie 2016, în 
cadrul unei mese rotunde la care au participat toate părțile-cheie interesate relevante de la nivel 
național. 
 
Pe baza constatărilor principale ale studiului CAP și în conformitate cu recomandările prezentate, 
Oficiul de țară al UNFPA Moldova va contracta un Centru Naţional de Instruire pentru elaborarea 
unui modul de instruire cu privire la prevenirea HIV (în baza standardelor și materialelor de instruire 
ale OIM cu privire la prevenirea HIV), dar și pentru promovarea integrării acestuia în curriculum-urile 
centrelor de instruire din sectorul transporturilor. Intervențiile vor contribui la sporirea cunoștințelor 
șoferilor de curse lungi cu privire la prevenirea HIV și determinarea acestora de a adopta un 
comportament responsabil și sigur în timpul călătoriilor. 
 
2. Scopul 

UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, este în căutarea unui Centru de instruire local, 
care furnizează servicii de instruire pentru șoferii de curse lungi din Republica Moldova, pentru 
elaborarea unui modul de instruire cu privire la prevenirea HIV, în baza materialelor OIM cu privire la 
prevenirea HIV, precum și pentru promovarea integrării acestuia în curriculum-urile centrelor de 
instruire din sectorul transporturilor, întru sporirea cunoştinţelor şoferilor de curse lungi cu privire la 
prevenirea HIV și determinarea schimbării atitudinii și comportamentului lor. 
 

3. Obiective 

1) elaborarea unui raport scurt, bazat pe cartografierea tuturor centrelor relevante de instruire 
din sectorul transporturilor care furnizează servicii de instruire pentru șoferii de curse lungi, 
și revizuirea curriculum-ului curent al centrelor de instruire din sectorul transporturilor (în 
special în ceea ce privește componenta de prevenire a HIV) 

2) elaborarea unui modul de instruire cu privire la prevenirea HIV, în baza materialelor  OIM cu 
privire la prevenirea HIV  

3) conceperea unor materiale informative pentru șoferii de curse lungi cu privire la prevenirea 
HIV (postere și alte materiale ilustrative) 

4) desfăşurarea unui curs de instruire a formatorilor (IF) cu privire la prevenirea HIV pentru 
cadrele didactice ale centrelor de instruire din sectorul transporturilor, care furnizează 
servicii de instruire pentru șoferii de curse lungi 

5) desfășurarea unei reuniuni de advocacy, cu participarea tuturor părților interesate 
relevante, cu scopul de a promova integrarea modulului de prevenire a HIV în curriculum-ul 
de instruire din sectorul transporturilor 

6) desfășurarea unei reuniuni de advocacy cu managerii companiilor de transport, pentru a 
spori gradul de conștientizare cu privire la importanța de a se asigura, în baza parteneriatului 
cu centrele de instruire, instruirea șoferilor de curse lungi cu privire la prevenirea HIV 

 
4. Procesul și metodologia 

Sarcina constă în cartografierea tuturor centrelor relevante de instruire din sectorul transporturilor 
din Republica Moldova, care furnizează servicii de instruire pentru șoferii de curse lungi, și în 
revizuirea curriculum-ului curent al centrelor respective de instruire din sectorul transporturilor 
(conținutul modulului de prevenire a HIV, dacă acesta există, cadrele didactice disponibile pentru 
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oferirea instruirii cu privire la prevenirea HIV, metodologiile de predare folosite, durata instruirii 
etc.). 
 
Ținând cont de principalele constatări și recomandări reflectate în raportul de evaluare elaborat de 
către Centrul National de Instruire, dar și de prevederile setului de instrumente al OIM „Conducerea 

vehiculelor pentru schimbare – set de instrumente privind HIV/SIDA pentru sectorul transporturilor”2 
– va fi elaborat un modul de instruire cu privire la prevenirea HIV (două ghiduri – unul pentru 
formatori și altul pentru șoferii de curse lungi). 
 
Elaborarea modulului de instruire cu privire la prevenirea HIV se va realiza cu sprijinul unui expert 
național recrutat de către Centrul National de Instruire (expert cu cunoștințe medicale și o 
experiență de lucru relevantă în domeniul prevenirii HIV, fiind membru al Grupului tehnic de lucru 
de prevenire a HIV a Consiliului National de coordonare a programelor naționale pentru prevenirea 
şi controlul HIV şi TB). 
 
Materialele informative pentru șoferii de curse lungi cu privire la prevenirea HIV (postere și alte 
materiale ilustrative) vor fi la fel elaborate de către Centrul Naţional de Instruire selectat. 
 
Modulul de instruire și materiale informative privind prevenirea HIV vor fi aprobate în cadrul unei 
reuniuni tripartite a partenerilor, incluzând, de asemenea, lucrătorii și reprezentanții Patronatelor. 
 
După elaborarea modulului de instruire și a materialelor informative, Centrul Naţional de Instruire va 
desfășura cursul IF cu privire la prevenirea HIV pentru cadrele didactice ale centrelor de instruire din 
sectorul transporturilor din Republica Moldova, care furnizează servicii de instruire pentru șoferii de 
curse lungi. 
 
Suplimentar, va fi organizată o reuniune de advocacy cu participarea tuturor părților interesate 
relevante (reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerului 
Sănătății, Ministerului Educației, Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova, 
UNFPA, OIM, UNAIDS, ONG-urilor active în domeniul prevenirii HIV și reprezentanții tuturor 
centrelor de instruire din sectorul transporturilor), pentru a coordona aspectele privind integrarea 
modulului de instruire cu privire la prevenirea HIV pentru șoferii de curse lungi în curriculum-ul de 
instruire obligatoriu al centrelor de instruire din sectorul transporturilor. 
 
Va fi organizată și o reuniune de advocacy cu managerii companiilor de transport din Republica 
Moldova, pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la importanța de a se asigura, în baza 
parteneriatului cu centrele de instruire din sectorul transporturilor, instruirea șoferilor de curse lungi 
cu privire la prevenirea HIV. 
  

                                                           
2 http://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_115464/lang--en/index.htm 
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5. Rezultate 

Nr. Rezultat Termen limită 
 

1 Elaborarea unui scurt raport de evaluare, bazat pe cartografierea 
tuturor centrelor relevante de instruire din sectorul transporturilor 
care furnizează servicii de instruire pentru șoferii de curse lungi, și 
revizuirea curriculum-ului curent al centrelor de instruire din sectorul 
transporturilor (în special privind componenta de prevenire a HIV) 

15.10.2016 

2 Elaborarea unui modul de instruire cu privire la prevenirea HIV, în 
baza seturilor de instrumente ale OIM cu privire la prevenirea HIV 
(elaborarea a două ghiduri – unul pentru formatori și altul pentru 
șoferii de curse lungi) 

31.10.2016 

3 Elaborarea unor materiale informative interactive pentru șoferii de 
curse lungi cu privire la prevenirea HIV (postere și alte materiale 
ilustrative) 

15.11.2016 

4 Desfășurarea reuniunii tripartite a părților-cheie interesate, 
incluzând, lucrătorii și reprezentanții Patronatelor, pentru aprobarea 
modulului de instruire și materialelor informative privind prevenirea 
HIV.  

20.11.2016 

5 Desfășurarea unei IF pentru cadrele didactice ale centrelor de 
instruire din sectorul transporturilor, care furnizează servicii de 
instruire pentru șoferii de curse lungi  

30.11.2016 

6 Organizarea unei reuniuni de advocacy cu părțile-cheie interesate, 
pentru a coordona aspectele privind integrarea modulului de 
instruire cu privire la prevenirea HIV pentru șoferii de curse lungi în 
curriculum-ul de instruire obligatoriu al centrelor de instruire din 
sectorul transporturilor 

15.12.2016 

7 Desfășurarea unei reuniuni de advocacy cu managerii companiilor de 
transport, pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la 
importanța de a se asigura, în baza parteneriatului cu centrele de 
instruire, instruirea șoferilor de curse lungi cu privire la prevenirea 
HIV  

20.12.2016 

 

7. Mijloace puse la dispoziție 

Biroul UNFPA Moldova va oferi Centrului Naţional de Instruire selectat următoarele materiale: 
- Setul de materiale al OIM „Conducerea vehiculelor pentru schimbare – set de instrumente privind 

HIV/SIDA pentru sectorul transporturilor” 

- Studiul “Cunoștințele, Atitudinile și Practicile Șoferilor de curse lungi cu privire la HIV/SIDA”, 
versiunea în limba romana 
 

8. Termenul 

Sarcina urmează a fi îndeplinită în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2016. Rezultatele urmează a 
fi prezentate până la 31 decembrie 2016.  
 
9. Condiții de plată 
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Plata pentru furnizarea de servicii efectuată în două tranșe, după prezentarea rezultatelor 
preconizate prezentate mai jos: 

• Prima tranșă – 50% – elaborarea unui scurt raport de evaluare; elaborarea unui modul de 
instruire și a unor materiale informative interactive privind prevenirea HIV, pe baza 
certificării de către Oficiul de țară al UNFPA în Moldova a reușitei de performanță.   

• A doua tranșă – 50% – la finalizarea tuturor lucrărilor descrise în acest TR și la prezentarea 
tuturor celorlalte rezultate solicitate, și în baza certificării de către Oficiul de țară al UNFPA în 
Moldova a reușitei de performanță.  

 
Prezentare generală a procesului de evaluare 
Evaluarea va fi efectuată în două etape de către o comisie de evaluare ad-hoc. Propunerile tehnice 
vor fi evaluate și notate înainte de evaluarea și notarea cotațiilor de preț. 
 
Evaluarea tehnică 
Ofertele tehnice vor fi evaluate în funcție de capacitatea de reacție la cerințele privind serviciile și în 
conformitate cu criteriile de evaluare de mai jos: 
 

Criterii 
[A] Punctaj 

maxim 

[B] 
Punctaj 

obținut de 
ofertant 

[C] 
Pondere (%) 

[B] x [C] = [D] 
Total puncte 

Profilul general al organizației și 
relevanța la atribuirea sarcinii: 

• Legal înregistrată în Republica 
Moldova; 

• Experiență de activitate de 5 de 
ani pe piața națională; 

• Experiența de colaborare cu 
agențiile ONU și alte organizații 
donatoare, drept avantaj.  

100  10%  

Experiența și expertiza specifică a 
organizației, relevante pentru 
atribuirea sarcinii: 

• Cel puțin 5 ani de înregistrări de 
curse lungi profesionale privind 
educația în domeniul 
transporturilor, de preferință 
pentru șoferii de curse lungi; 

• Experiența în desfășurarea 
instruirilor cu privire la prevenirea 
HIV constituie un avantaj 
 

100  45%  

Caracterul adecvat al planului de 
lucru pentru îndeplinirea 
obiectivelor proiectului. 

100  15%  
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Calificarea echipei (experiența 
profesională relevantă a cadrelor 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
proiectului).  
Cel puțin un expert național cu 
cunoștințe medicale și o experiență 
de lucru relevantă în domeniul 
prevenirii HIV, membru al Grupului 
tehnic de lucru de prevenire a HIV a 
Consiliului Național de coordonare a 
programelor naționale pentru 
prevenirea şi controlul HIV și TB 

100  30%  

Total general al tuturor criteriilor 
 

 100%  

 
Pentru a asigura o evaluare obiectivă, se va utiliza următorul barem de notare:  
 

Gradul în care cerinţele incluse în termenii de referinţă sunt 
îndeplinite în baza dovezilor incluse în oferta depusă 

Puncte  
din 100 

Depăşeşte în mod semnificativ cerinţele 90 – 100 

Depăşeşte cerințele 80 – 89  

Îndeplineşte cerinţele 70 – 79 

Îndeplineşte parţial cerințele 1 – 69 

Nu îndeplineşte cerinţele sau nu există informaţii furnizate pentru a 
evalua respectarea cerinţelor 

0 

 


