
 
TERMENI DE REFERINȚĂ 

Colaborare pentru dezvoltarea conținutului unui toolkit online de 
identificare activă în comunitate a suspecților de tuberculoză 

 
Cod toolkit identificare activă : IA_TB 

 
PREAMBUL & OBIECTIV 
În conformitate cu Strategia Naţională de Control al Tuberculozei 2015 – 2020 (SNCT), 
actualul program finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și 
Malariei (ROU-T-RAA) are ca scop reducerea incidenței și mortalității TB în România prin: 

• reformarea sistemului de control al tuberculozei; 
• consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente; 
• asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament corect, continuu și de calitate; 
• abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc de îmbolnăvire cu TB. 

 
În calitate de Primitor Principal (PR) al Grantului ROU-T-RAA, Fundația Romanian Angel 
Appeal (RAA) are numeroase responsabilități printre care: 
• Încurajarea implicării organizaţiilor non-guvernamentale în prevenirea și controlul 

tuberculozei la nivel comunitar. 
• Sprijinirea dezvoltării calității serviciilor de asistență ambulatorie a TB  în șase judete 

pilot, precum și în restul țării (atunci când este posibil). 
 
Pe baza informațiilor colectate de PR pe perioada derulării programului, a fost identificată 
nevoia de instruire a lucrătorilor comunitari cu privire la modul în care poate fi 
efectuată identificarea activă a suspecților de tuberculoză în comunitate.   
 
În acest scop, va fi elaborat și diseminat un pachet de resurse online (toolkit online) pe 
tema identificării active a suspecților de tuberculoză.  
 
Pachetul se adresează: asistenților medicali comunitari, mediatorilor sanitari, medicilor 
de familie, asistenților sociali și celorlalte categorii de personal din sistemul public sau 
sectorul ONG care, prin natura muncii lor, pot contribui la identificarea activă a 
suspecților de TB în comunitate. 
 
SARCINI ȘI LIVRABILE 

• Documentare în vederea elaborării structurii conținutului toolkit-ului pornind de la 
modelul recomandat de RAA. 

• Transmiterea modalității de lucru și a structurii către RAA pentru revizuire și feed-back. 

• Elaborarea conținutului toolkit-ului, cu accent pe metode si instrumente recomandate în 
ghidurile OMS pentru identificarea activă a suspecților TB. 

• Trimiterea conținutului la RAA pentru revizuire și validare (varianta intermediară). 

• Completarea conținutului cu informații specifice referitoare la grupurile vulnerabile 
deservite de organizații active în domeniul TB, cu suportul unui expert desemnat de RAA 
din partea sectorului non-guvernamental. 



• Revizuirea și editarea conținutului unitar final al toolkit-ului. 

 
CALENDAR  
Perioada de colaboare:  21 iunie – 31 iulie 2016  

Nr 
crt. 

Activitate  Livrabil  Termen de 
livrare 

Responsabil 

1 Documentare, elaborare 
structură, comunicare 
modalitate de lucru etc. 

Structură toolkit  30 iunie 2016 Expert medical 

2 Elaborare conținut toolkit  Versiunea 
intermediară a 
IA_TB  

15 iulie 2016 Expert medical  
(cu suport expert 
din sectorul 
neguvernamental, 
desemnat de PR) 

3 Elaborare conținut toolkit  Versiune finală  a 
IA_TB 

29 iulie 2016 Expert medical 

 

CERINȚE 
Calificare: absolvent studii universitare în domeniul medicină/sănătate publică.  
Experiență: minim 10 ani de experiență de lucru în domeniul prevenirii, supravegherii și 
controlului tuberculozei.  

• Experiența în aplicarea strategiilor internaționale de identificare activă constituie 
un avantaj. 

• Experienţă în elaborare de suporturi de curs în domeniul TB. 
• Experienţă de lucru în echipe multidisciplinare şi proiecte realizate în colaborare 

cu organizaţii non-guvernamentale. 
  

 
DOCUMENTE RESURSĂ PUSE LA DISPOZIȚIE DE PR 

• Strategia Naţională de Control al Tuberculozei 2015-2020; 
• Legislația specifică privind finanțarea serviciilor medicale TB în spitale și în regim 

ambulatoriu; 
• Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind managementul 

tuberculozei, inclusiv identificarea activă a suspecților de tuberculoză; 
• Recomandări recente ale misiunilor de asistență tehnică efectuate de OMS în 

România.  

 
Doar aplicanţii selectaţi vor fi contactaţi. 
 
 


