TERMENI DE REFERINȚĂ
Colaborare pentru dezvoltarea cadrului legal în vederea implicării şi contractării ONGurilor şi lucrătorilor comunitari care lucrează cu grupuri la risc
PREAMBUL & OBIECTIV
Cu 9.6 milioane de cazuri de îmbolnăviri şi 1.5 milioane decese în 2014, tuberculoza (TB) este principala
cauză de deces la nivel mondial, surclasând astfel infecţia cu HIV/SIDA. România este ţara din UE cea mai
afectată de TB şi pe locul 6 în regiunea OMS Europa, după Kyrgystan, Georgia, Moldova, Rusia şi
Kazahstan. De asemenea, România este pe locul 1 în Europa la numărul de cazuri de MDR TB. De aceea,
în România şi oriunde în lume, TB este considerată o prioritate de sănătate publică, iar serviciile comunitare
sunt considerate o soluţie eficientă pentru prevenirea TB şi pentru creşterea aderenţei la tratament a
pacienţilor cu tuberculoză.
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).
Serviciile de suport furnizate de către ONG-uri pacienţilor cu TB (tratament sub directă observaţie,
distribuţie de stimulente/tichete sociale, consiliere şi suport în vederea menţinerii aderenţei) reprezintă o
şansă în plus la servicii de calitate pentru pacienţi şi familiile acestora. De asemenea, ONG-urile pot avea un
rol important în prevenirea tuberculozei şi în identificarea şi referirea către servicii medicale a suspecţilor de
TB.
Strategia Naţională de Control al TB 2015-2020 (SNCTB) menţionează ca o limită numărul redus al ONGurilor active în domeniul TB şi necesitatea extinderii serviciilor acestora, îndeosebi a celor care oferă
servicii persoanelor cu risc mare de îmbolnăvire (persoane fără adăpost, consumatori de droguri). În SNCTB
se menţionează şi rolul ONG-urilor în îngrijirea în regim ambulatoriu a pacienţilor cu TB, mai ales în ce
priveşte aderenţa la tratament.
Domeniu:
Furnizarea de asistenţă tehnică în vederea reformării sistemului actual de îngrijire a pacienţilor cu TB din
punct de vedere organizaţional, legislativ şi financiar, în contextul extinderii tratamentului şi îngrijirii
pacienţilor cu TB în sistem ambulatoriu.
Subdomeniu (obiectivul misiunii):
Dezvoltarea cadrului legal în vederea implicării şi contractării ONG-urilor şi lucrătorilor comunitari care
lucrează cu grupuri la risc pentru îmbolnăvirea de TB.
Perioada de desfășurare a misiunii: 10 Octombrie – 31 Decembrie 2016
Durata misiunii: 20 zile

Metodologie de lucru:
- Analiza legislației și a reglementărilor specifice
- Întâlniri cu factori de decizie și cu persoane implicate în controlul TB
- Participare la grupuri de lucru cu experti nationali și internaționali
- Misiunea de consultanță include atât lucrul individual, cât și în echipă.
În acest scop, vor fi elaborate recomandări privind completarea/modificarea cadrului legislativ astfel
încât ONG-urile să poată fi contractate în vederea oferirii de servicii în domeniul tuberculozei:
Caracteristici ale raportului
de asistenţă tehnică
Structură
Conținut

Descriere
Listă documente legislative în vigoare
Documente legislative ce trebuie completate/modificate
Propunerile legislative noi
Fiecare act legislativ în vigoare va fi descris pe scurt
Pentru fiecare propunere se va justifica necesitatea
acesteia
 Propunerile legislative noi vor avea conţinutul complet
(se va menţiona tipul de act normativ şi va include toate
articolele şi alineatele necesare)






SARCINI & LIVRABILE
SARCINI
Inventarierea sistemului
legislativ actual cu privire la
contractarea serviciilor oferite
de către ONG-uri.
Propuneri de modificări
legislative – draft
Întâlniri cu factori de decizie,
experţi etc.
Propuneri legislative –
varianta finală

LIVRABILE
Listă documente legislative, cu o scurtă
descriere a fiecăruia

Termen limită
10 noiembrie 2016

Acte normative completate/
modificate/create - draft
Rapoarte de întâlnire

10 decembrie 2016

Acte normative completate/
modificate/create - draft

Ori de câte ori este
nevoie
20 decembrie 2016

CERINȚE
Calificare: absolvent studii universitare în științe juridice, sociale, științe medicale (specialitățile
pneumologie sau sănătate publică pot constitui un avantaj).
Experiență: Expertul are minim 3 ani de experiență în domeniu.
Abilități: Bună cunoaştere a legislaţiei în domeniul serviciilor sociale şi medicale din România.

