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Fundația Romanian Angel Appeal, Primitor Principal al Grantului ROU-T-RAA 679 finanțat de 
Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, lansează apelul pentru 
constituirea bazei de date cu experți naționali pe termen scurt, din care vor fi selectați 
specialiști care să furnizeze asistență tehnică în activități destinate întăririi sistemului de 
îngrijiri pentru pacienții cu tuberculoză (TB) din România. Prezentul apel este deschis 
până pe 10 iunie 2017. 

Aplicațiile (CV și scrisoare de intenție) se trimit la adresa ioana.mitroi@raa.ro până la termenul 
indicat. 

Profilul experților invitați să se înscrie în baza de date este descris în termenii de referință. 

   

TERMENI DE REFERINȚĂ 

 

Context 

În perioada aprilie 2015 – martie 2018, Fundația Romanian Angel Appeal (www.raa.ro), în 
calitate de Primitorul Principal, coordonează derularea în România a programului „Reducerea 
poverii TB în România prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea 
gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la 
diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc “. Programul finanțat 
de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei își propune să susțină 
răspunsul național la epidemia cu tuberculoză prin următoarele acțiuni: 

� întărirea capacității de diagnostic al tuberculozei în România (prin dotarea cu 
echipamente de diagnostic rapid și consumabile de laborator);  

� asigurarea tratamentului corect al pacienților cu TB multidrog-rezistentă și extensiv-
rezistentă (prin furnizarea de scheme terapeutice complete in conformitate cu 
recomandarile OMS);  

� întărirea serviciilor de îngrijire centrate pe pacient, inclusiv pacientul din populații cheie, 
precum consumatorii de droguri injectabile și persoanele fără adăpost (prin furnizarea 
unui set de servicii multidisciplinare medico-psiho-sociale, îmbinând tratamentului 
medical sub directă observare și suportul psihsocial pentru creșterea aderenței la 
tratament). 

Acțiunile programului sunt derulate de Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” și de 
organizațiile neguvernamentale Salvați Copiii, Asociația Română Anti-SIDA (în parteneriat cu 
Fundația PARADA și ALIAT), Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, Uniunea Națională 
a Organizațiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA (în parteneriat cu Asociația de Sprijin pentru 
Pacienții cu Tuberculoză Multidrog-rezistentă). Rezultatele programului Fondului Global până la 
de 31 decembrie 2016 sunt prezentate pe scurt aici: http://www.raa.ro/wp-
content/uploads/2017/02/Rezultate-la-31-Decembrie-2016.pdf  

 

 



2 

 

Scopul prezentului apel de experți pe termen scurt 

Fundația Romanian Angel Appeal își propune să dezvolte o bază de date cu experți naționali 
pe termeni scurt, care în perioada mai 2017 – martie 2018, să susțină echipa de management 
al programului și organizațiile implementatoare la realizarea următoarelor acțiuni: 

A1. Generarea de evidențe cu privire la: a) situația sistemului prevenire, tratament și 
control al tuberculozei în România (din punct de vedere al resurselor umane, materiale și 
financiare); b) rezultatele și impactul acțiunilor finanțate de Fondul Global în prezentul 
program asupra sistemului TB și asupra pacienților. 

A2. Dezvoltarea specificațiilor pentru achiziționarea unor instrumente electronice online 
de monitorizare și raportare (tehnică și financiară) a serviciilor de îngrijire centrate pe 
pacient. 

A3. Implementarea unui plan de advocacy pentru promovarea nevoii de sustenabilitate a 
acțiunilor din sectorul TB finanțate din fonduri internaționale. 

A4. Suport tehnic pentru Ministerul Sănătăţii în revizuirea politicilor aferente 
implementării Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei 2015-2020 

A5. Management  tehnic de specialitate (ex. proiectare, structură, rezistență, instalații etc.) 
pentru proiectul de renovare/reorganizare a unei unități medicale TB pentru pacienţii aflaţi 
la risc mare de neaderenţă, abandon şi deces din cauza situaţiei personale economice 
precare şi a condiţiilor precare de trai.  

În funcție de nevoile identificate și de calendarul activităților derulate în program, Fundația 
Romanian Angel Appeal va contracta experți disponibili, înregistrați în această bază de date. 
Durata serviciilor contractate (care se vor derula în intervalul mai 2017 – martie 2018)  va varia 
în funcție de tipul și complexitatea livrabilelor aferente acțiunilor. 

 

Profilul solicitat al experților – termeni de referință 

Sunt invitați să se înscrie în baza de date experți naționali care îndeplinesc următoarele criterii 
minime: 

1. Au studii superioare finalizate cu diplomă de licență; 
2. Au cunoștințe avansate de utilizare a limbii engleze (scris, vorbit); 
3. Au experiență profesională dovedită (recomandări, adeverințe etc.) de minim trei ani în 

oricare dintre următoarele domenii: 
 

Acțiuni DOMENII 

A1 � proiectare, management și/sau analiză a serviciilor publice de sănătate 
(resurse umane, resurse materiale, finanțare, proceduri etc.); 

� reforma sistemelor de sănătate; 
� proiectare politici publice și programe în domeniul sănătății sau serviciilor 

sociale; 
� evaluare politici publice și programe în domeniul sănătății sau serviciilor 

sociale; 
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� analiza impactului economic; 
� analiză avansată a datelor statistice; 
� modelare statistică și simulare; 
� colectare, stocare și analiză date geospațiale; 
� design, coordonare și implementare cercetare socială și de sănătate publică, 

cantitativă și calitativă. 

A2 � proiectare/implementare arhitecturi web pentru baze de date; 

A3 � coordonare campanii de advocacy, în special în domeniile social, medical, 
drepturile omului; 

� dezvoltare campanii sociale digitale (web copywriting, blogging); 
� dezvoltarea campanii sociale în media tradiționale; 
� editare grafică; 
� realizare infografice; 
� medical (clinic şi/sau epidemiologic şi/sau cercetare) în domeniile TB și 

HIV/SIDA; 
� social (politici şi servicii sociale adresate grupurilor vulnerabile şi 

persoanelor afectate de TB şi HIV/SIDA) 
� juridic (avocați/consultanți juridici) - domeniile social / medical / drepturile 

omului  
� participare din partea societătii civile la elaborarea Universal Periodic 

Review (în ceea ce privește drepturile persoanelor diagnosticate cu 
HIV/TB). 

A4 � elaborare de politici, proceduri şi acte normative în domeniul programelor 
de sănătate publică 

� economie sanitară 
� politica medicamentului  
� revizuirea cadrului legal privind achiziţia medicamentelor 

A5 � management tehnic (arhitectură, structură, instalații) în cadrul proiectelor de 
execuție a lucrărilor și /sau unităților cu caracter medical. 

Experții înscriși în această bază de date vor fi contactați în funcție de expertiza demonstrată și a 
graficului de implementare al Programului.  

 

Înregistrarea aplicanților în baza de date 

Persoanele interesate care corespund cerințelor minime mentionate mai sus sunt invitate să 
trimită CV-uli și o scrisoareii de intenție la adresa de e-mail: ioana.mitroi@raa.ro. În CV în 
secțiunea “Postul avut în vedere”, aplicanții sunt invitați să indice domeniul/domeniile din lista 
de mai sus în care au experiență de minim 3 ani. De asemenea, în secțiunea “Referințe” sunt 
rugați să menționeze numele și datele de contact (e-mail, telefon) a două persoane care pot 
furniza recomandări cu privire la activitatea lor profesională. 
 
O confirmare a recepționării CV-ului va fi trimisă prin e-mail de către Fundația Romanian Angel 
Appeal.  
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Prin participarea la prezenta procedură, persoanele interesate confirmă că au luat la cunoștință 
prevederile ”Codului de conduită al furnizorilor”iii. 

 

                                                           
i
 CV-ul va fi elaborat in limba română în format EuroPass: https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-

vitae/templates-instructions.  
ii
 Scrisoarea de intenție va avea maxim o pagină și va conține o descriere a expertizei specifice personale raportată la unul din 

domeniile menționate în acest anunț. 
iii
 www.theglobalfund.org/.../Corporate_CodeOfConductForSuppliers_Policy_ en/ 


