Termeni de referință - Consultant pregătire aplicație de țară la Fondul Global
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 acest grant
continuă finanțările acordate de Fondul Global României cu scopul de a consolida răspunsul național la
epidemia cu HIV/SIDA și Tuberculoză prin:
- întărirea capacității de diagnostic al tuberculozei prin dotarea cu echipamente de diagnostic
rapid și consumabile de laborator;
- furnizarea de scheme terapeutice complete pentru asigurarea tratamentului corect al
pacienților cu TB MDR și XDR;
- întărirea serviciilor de îngrijire centrate pe pacient prin asistență multidisciplinară și intervenții
pentru creșterea aderenței la tratament în faza ambulatorie.
- intervenții de prevenire, diagnostic, îngrijire și suport în rândul grupurilor vulnerabile (utilizatori
de droguri injectabile, persoane fără adăpost)
Una dintre prioritățile grantului ROU-T-RAA este de a iniția tranziția spre sustenabilitatea investițiilor
realizate de Fondul Global și alți finanțatori internaționali
În acest context, în perspectiva viitoarei alocări financiare pentru România , Fondul Global a aprobat în
cadrul grantului ROU-T-RAA aflat în derulare, finanțarea activităților de suport pentru elaborarea
aplicației de țară pentru un nou grant pe componenta Tuberculoză.
Scopul misiunii
Prin prezentul anunț, Fundația Romanian Angel Appeal recrutează doi experți pentru a pregătirea unei
noi aplicații de țară (cerere de finanțare) pentru pentru a fi transmisă Fondului Global de Luptă
Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei până la data de 12 August 2017. Aplicația va fi centrată pe
nevoile identificate în procesul dialogului de țară cu focus pe consolidarea sistemului de sănătate pentru
maximizarea impactului intervențiilor, promovarea și protejarea drepturilor omului și a egalității de gen,
mobilizarea și creșterea resurselor naționale și internaționale pentru controlul Tuberculozei.
Perioada de desfășurare a misiunii: Mai 2017 – August 2017
Durata totala a misiunii: 40 zile (20 zile/expert)
Principalele responsabilități ale echipei de experți:
1. Efectuarea evaluării privind gradul de pregătire pentru tranziție și elaborarea planului de lucru
privind tranziția spre sustenabilitate care va însoți aplicația României La Fondul Global.
2. Documentare și moderarea a două întâlniri de consultare cu instituțiile și organizațiile cheie în
implementarea de programe în domeniul tuberculozei (inclusiv organizații ale persoanelor
vulnerabile la TB) în vederea culegerii informațiilor necesare pentru elaborarea aplicației de țară
3. Participare la întâlnirile care fac parte din seria „dialogului de țară”, cu factori de decizie la nivel
național și internațional în domeniu.
4. Completarea cererii de finanțare a României și a anexelor acesteia în conformitate cu cerințele și
instrucțiunile formulate de Fondul Global1 și Primitorul Principal.
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https://www.theglobalfund.org/en/applying/funding/

Pentru îndeplinirea responsabilităților, experții vor colabora cu Fundația Romanian Angel Appeal cu
reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA şi de Control al
Tuberculozei, cu Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al TB, cu Biroul OMS în
România, cu toți partenerii naționali guvernamentali și non-guvernamentali implicați în derularea
programelor TB finanțate din Fondul Global, fonduri norvegiene și fonduri structurale, organizații de
pacienți si alte organizații naționale și internaționale de profil.
Educație:
- studii universitare absolvite în domeniul medicinei sau al științelor sociale, completate cu studii
post-universitare în domeniile: sănătate publică / epidemiologie / management sanitar sau
studiile doctorale reprezintă un avantaj.
Experiență, competențe:
- Minim 5 ani de experiență profesională în domenii relevante pentru prezenta misiune
- Experiență demonstrată în participarea la elaborarea sau în evaluarea de strategii și politici de
sănătate, programe sau proiecte de țară în domeniul sănătății publice
- Constituie avantaj experiența în elaborarea și/sau implementarea de programe în domeniul TB
în rândul grupurilor vulnerabile
- Utilizator experimentat al sistemului de Operare Windows - Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point)
- Limba engleză nivel avansat (scris, vorbit)
- Abilități de comunicare interpersonală deosebite și capacitatea de a lucra în echipă
- Capacitatea de analiză și sinteză și de adaptare la termene de finalizare strânse.
- Dată fiind natura colaborării, aplicanții vor depune, odată cu Curriculum Vitae și o probă de
scris, astfel: extras în format PDF de 2-3 pagini dintr-un document pe care l-a redactat (tip
cerere de finanțare pentru un proiect național în domeniul sănătății, raport de
cercetare/evaluare, abstract strategie/plan strategic în domeniul sănătății, ghid clinic/curs) sau
link către un document online de același tip.

