
Termeni de referință  
 
Context: 
Fundația Romanian Angel Appeal (www.raa.ro) este Primitorul Principal al Grantului ROU-T-RAA finanțat 
de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei. Programul finanțat sub Grantul 
ROU-T-RAA continuă finanțările acordate de Fondul Global României cu scopul de a consolida răspunsul 
național la epidemia cu HIV/SIDA și Tuberculoză prin: 

- creșterea capacității de diagnostic al tuberculozei prin dotarea cu echipamente de diagnostic 
rapid și consumabile de laborator;  

- creșterea calității tratamentului pacienților cu TB MDR și XDR prin procurarea de medicamente 
care nu sunt deocamdată disponibile în România pentru asigurarea tratamentului corect tuturor 
pacienților cu TB MDR și XDR; 

- creșterea calității serviciilor de îngrijire a pacienților cu TB prin formarea echipelor de asistență 
multidisciplinară la nivelul Spitalelor de pneumoftiziologie și implementarea serviciilor de suport 
furnizate prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale și a organizațiilor de pacienți în 
vederea creșterii aderenței la tratament;  

- continuarea serviciilor de prevenire și suport prin intervenții de tip outreach în rândul grupurilor 
vulnerabile (utilizatori de droguri injectabile, persoane fără adăpost, populație MSM, SW) 
derulate de către organizațiile non-guvernamentale în vederea identificării active a persoanelor 
infectate cu HIV/Hepatită B, Hepepatită C/bolnave de TB, însoțire la serviciile medicale pentru 
diagnostic și tratament, consiliere și suport în vederea menținerii aderenței la tratament, schimb 
de seringi și furnizare de materiale sanitare consumabile.  

 
Una dintre prioritățile  grantului ROU-T-RAA este aceea de inițiere a tranziției spre sustenabilitate pentru  
investițiile Fondului Global, prin continuarea de către autoritățile din România a intervențiilor și 
activităților susținute până în prezent cu fonduri internaționale, garantând astfel respectarea drepturilor 
fundamentale ale persoanelor afectate de HIV și TB și accesul grupurilor vulnerabile la servicii de 
prevenire, diagnosticare precoce, tratament de calitate și servicii de suport pentru creșterea aderenței la 
tratament. Conform documentelor grantului, Ministerul Sănătății va fi beneficiarul suportului Fondul 
Global prin intermediul Fundației RAA în domeniul întăririi capacității de elaborare, revizuire și 
implementare a politicilor naționale de sănătate și a practicilor ce privesc controlul epidemiilor cu risc 
major pentru populație, cu accent pe grupurile vulnerabile și la risc, asigurând durabilitatea activităților 
desfășurate până în prezent cu sprijin internațional și asumându-și concret responsabilitatea coordonării 
implementării Strategiei naționale de control al Tuberculozei 2015-2020 și a unei Strategii naționale 
/plan de acțiune privind prevenirea și controlul HIV/SIDA.    
În acest scop, o echipă de experți în domeniile medical, sănătate publică, economie va fi angajată și pusă 
la dispoziția Ministerului Sănătății. 
 
Perioada contractului:  
Iulie 2017 – Martie 2018, cu posibilitatea prelungirii, în măsura în care activitatea va fi la nivelul 
așteptărilor și sub rezerva aprobării unui nou grant de către Fondul Global. 
 
Tipul de contract: 
Convenție civilă sau contract de muncă cu timp parțial. 
 
Locul de muncă: 
Ministerul Sănătății 
 

http://www.raa.ro/


Responsabilități principale ale echipei de experți:  
Echipa de experți va lucra în cadrul Ministerului Sănătății, sub directa coordonare și îndrumare a 
directorilor Direcției Generale de Asistență Medicală și Sănătate Publică și Agenției Naționale de 
Programe de Sănătate.  
 
Între activitățile prevăzute a fi desfășurate de către Ministerul Sănătății cu suportul membrilor echipei 
de experți, se numără urmatoarele:  
1. Inițierea reformei privind sistemul de îngrijire a pacienților cu TB și a tranziției către sustenabilitate a 
intervențiilor finanțate din fonduri internaționale, precum (dar fără a se limita la) următoarele: 

- Dezvoltarea de documente și inițiative pentru implementarea reformei privind întărirea 
serviciilor de îngrijire a pacienților cu TB în ambulator (ex. revizuire acord cadru între CNAS și 
medicii de familie pentru decontarea serviciilor TB oferite de medicii de familie); 

- Dezvoltarea cadrului legal pentru achiziția tuturor medicamentelor anti-TB necesare 
tratamentului pacientilor cu TB MDR/XDR in linie cu recomandarile OMS; 

- Dezvoltarea / revizuirea politicilor cu privire la contractarea serviciilor furnizate de către ONG în 
domeniul prevenirii și controlului HIV/SIDA și TB; 

- Implementarea unui sistem electronic centralizat pentru colectarea și raportarea datelor 
financiare de la nivelul tuturor unităților TB din țară etc.  

 
2. Elaborarea și avizarea strategiei naționale/planului strategic HIV/SIDA. 
 
3. Organizarea de consultări și întâlniri de lucru cu parteneri naționali (instituții publice, ONG, asociații 
de pacienti etc.). 
  
4. Analiza activităților și rezultatelor derulării programelor naționale de prevenire, supraveghere și 
control a tuberculozei și infecției HIV/SIDA și elaborare de metodologii, procedee și instrumente de lucru 
pentru implementarea acestora.  
 
4. Alte activități ce privesc derularea programelor naționale de sănătate publică, precum și elaborarea și 
revizuirea politicilor și a legislației naționale cu privire la buna implementare a acestora. 

 
Pentru îndeplinirea responsabilităților, experții vor colabora cu Fundația Romanian Angel Appeal 
(Primitorul Principal al Grantului Fondului Global), cu reprezentanții Programului Național de Prevenire, 
Supraveghere și Control al TB, cu Biroul OMS în România, cu toți partenerii naționali implicați în 
derularea programelor finanțate din Fondul Global, fonduri Norvegiene și structurale (ONG și organizații 
de pacienți), cu organizații naționale și internaționale de profil. 
 
Educație: 

- Experți medicali: studii universitare absolvite în domeniul medicinei urmate de 
specializare/studii post-universitare în domeniile: sănătate publică / epidemiologie / 
pneumoftiziologie / boli infecțioase / farmacie / farmaco-economie / management sanitar 

- Expert economic: studii universitare în domeniul economic sau cursuri universitare absolvite în 
domeniul medical urmate de cursuri post-universitare absolvite în domeniul economic.  

 
Experiență, competențe: 

- Minim 3 ani de experiență profesională 
- Experiență demonstrată în participarea la elaborarea de politici de sănătate și/sau 

implementarea de programe de sănătate;  



- Disponibilitatea de deplasare în țară  
- Capacitate de analiză și sinteză a datelor  
- Utilizator experimentat al sistemului de Operare Windows- Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point) 
- Abilitatea de a gândi și de a acționa rapid, creativ și strategic sub presiune 
- Abilități de comunicare interpersonală deosebite și capacitatea de a lucra în echipă. 
- Limba engleză – nivel avansat (scris, vorbit).  


