
 
TERMENI DE REFERINȚĂ 

Colaborare pentru dezvoltarea conținutului unui ghid online adresat 
organizaţiilor non-guvernamentale implicate în activităţi pentru reducerea şi 

eliminarea tuberculozei în România 
 

Cod toolkit: ONG_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 ONG-urilor în prevenirea și controlul tuberculozei la nivel 

comunitar. 
• Sprijinirea dezvoltării calității serviciilor de asistență ambulatorie a TB  în cele șase 

judete pilot, precum și în restul țării (atunci când este posibil). 
 
Organizaţiile non-guvernamentale, asociaţiile de pacienţi, organizaţiile comunitare sunt 
menţionate în Strategia End TB elaborată şi promovată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
ca fiind actori importanţi în eforturile de reducere şi eliminare a tuberculozei pe plan 
mondial. În activităţile derulate de RAA în calitate de PR a fost identificată nevoia de 
creştere a gradului de informare a organizaţiilor societăţii civile cu privire la intervenţiile pe 
care acestea le pot implementa în acest scop. 
 
În acest scop, va fi elaborat și diseminat un pachet de resurse online (ghid online) pe 9 
teme principale:  

1. Importanța implicării organizațiilor comunitare/neguvernamentale în activități 
de reducere și eliminare a tuberculozei 

2. Evaluarea nevoilor unei comunități de reducere și eliminare a tuberculozei 
3. Identificarea suspecților TB în comunitate; 
4. Informare-educare-comunicare în comunitate cu privire la tuberculoză; 
5. Rolul organizațiilor neguvernamentale în furnizarea de tratament sub directă 

observare pacienților cu tuberculoză; 
6. Măsuri de îmbunătățire a calităţii vieţii pentru pacientul cu tuberculoză; 
7. Măsuri de suport psihosocial pentru pacientul cu tuberculoză; 
8. Finanțarea inițiativelor comunitare de prevenire și control TB. 
9. Inițiative de advocacy la nivel comunitar pentru prevenirea și controlul TB. 

 



Pachetul se adresează: asociaţiilor comunitare, organizaţiilor non-guvernamentale, 
asociaţiilor de pacienţi, reţelelor formale sau informale de organizaţii, persoanelor 
individuale etc.,  
 
SARCINI ȘI LIVRABILE 

• Documentare în vederea elaborării structurii conținutului ghidului pornind de la modelul 
recomandat de RAA. 

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

• Completarea conținutului conform observaţiilor primite de la RAA. 
• Revizuirea și editarea conținutului unitar final al ghidului. 

 
CALENDAR  
Perioada de colaboare:  1 august – 20 septembrie 2016  

Nr 
crt. 

Activitate  Livrabil  Termen de 
livrare 

Responsabil 

1 Documentare, elaborare 
structură, etc. 

Structură detaliată a 
temelor  

5 august Expert 

2 Elaborare conținut ghid  Versiunea 
intermediară ghid 

10 septembrie Expert 

3 Elaborare conținut ghid  Versiune finală ghid 20 septembrie Expert 

 

CERINȚE 
Calificare: absolvent studii universitare în științe sociale, medicină/sănătate publică.  
Experiență: Expertul are minim 5 ani de experiență de lucru în domeniul livrării de 
servicii de prevenire a bolilor transmisibile în comunitate, din care minim 1 an de 
experiență în prevenirea tuberculozei; minim 10 ani de experiență de lucru în sectorul 
ONG. Expertul a redactat minim două materiale de creație intelectuală, de tip raport (de 
cercetare, de evaluare) sau ghid. 
Abilități: Întrucât majoritatea resurselor disponibile pe aceste teme sunt în limba engleză, 
expertul trebuie să aibă abilități avansate de înțelegere a limbii engleze. 
  

 
NOTĂ 
1) Proba de scris: dată fiind natura colaborării, aplicantul va depune, odată cu CV-ul și o 
probă de scris, astfel: extras în format PDF de 3-5 pagini dintr-un document pe care l-a 
redactat (tip raport de cercetare/evaluare, ghid); sau link către un document online de același 
tip, pe care l-a redactat. 

2) Fundația Romanian Angel Appeal va pune la dispoziția expertului o serie de resurse care 
pot sta la baza redactării ghidului. În funcție de nevoi, expertul va trebui să completeze 
resursele furnizate prin propria documentare. 


