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:
- 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;
- 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.
Una dintre prioritățile grantului ROU-T-RAA este de a contribui la sustenabilitatea investițiilor din
sectorul TB efectuate de-a lungul anilor de Fondul Global și de alți finanțatori internaționali. Preluarea
de către autoritățile din România a serviciilor și modelelor de acțiune dezvoltate prin proiectele
finanțate de Fondul Global și alți donatori, ar garanta respectarea drepturilor fundamentale ale
persoanelor afectate de TB și accesul grupurilor vulnerabile la servicii de prevenire, diagnosticare
precoce, tratament de calitate și servicii de suport pentru creșterea aderenței la tratament.
În acest context, prin grantul ROU-T-RAA, Fondul Global finanțează misiuni de asistență tehnică
destinate Ministerul Sănătății, în vederea întăririi capacității instituției de a elabora, revizui și
implementa politici naționale de sănătate în domeniul bolilor transmisibile – cu precădere TB și HIV.
Scopul misiunii
Prin prezentul anunț, Fundația Romanian Angel Appeal (Primitor Principal al grantului ROU-T-RAA)
recrutează doi experți pentru a asista Ministerului Sănătății (MS) și Comitetul Național de Coordonare a
Programelor HIV/SIDA şi de Control al Tuberculozei (CCM) în dezvoltarea unui Plan Național Strategic
pentru prevenirea, controlul și supravegherea HIV/SIDA în România.
Perioada de desfășurare a misiunii: Mai 2017 – Octombrie 2017
Durata totala a misiunii: 40 zile

Principalele responsabilități ale echipei de experți:
1. Documentare și organizarea de consultări cu organizații și instituții active în domeniul HIV/SIDA,
în vederea culegerii de informații cu privire la contextul actual, barierele si prioritățile in
domeniul prevenirii, supravegherii și controlului HIV/SIDA.
2. Redactarea Planului Național strategic HIV/SIDA, pe baza consultărilor menționate la punctul 1..
Pentru îndeplinirea responsabilităților, experții vor colabora cu Fundația Romanian Angel Appeal
(Primitorul Principal al Grantului Fondului Global), cu reprezentanții Comitetului Național de Coordonare
a Programelor HIV/SIDA şi de Control al Tuberculozei, cu Comisia Națională de Luptă antiSIDA/Compartimentul pentru evaluarea si monitorizarea infectiei HIV/SIDA in Romania, cu Programul
Național de Prevenire, Supraveghere și Control al TB, cu Biroul OMS în România, cu toți partenerii
naționali guvernamentali si non-guvernamentali implicați în derularea programelor TB si HIV 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. Studii de
specializare/studii post-universitare în domeniile: sănătate publică / epidemiologie / boli
infecțioase / 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 de politici de sănătate
- Constituie avantaj experienta la elaborarea de strategii nationale in domeniul HIV/SIDA
sau experiența de minim 3 ani în elaborarea si/sau implementarea de programe de sănătate cu
componenta de prevenire HIV/SIDA in randul grupurilor vulnerabile
- Utilizator experimentat al sistemului de Operare Windows- Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point)
- Abilități de comunicare interpersonală deosebite și capacitatea de a lucra în echipă.
- Limba engleză – nivel avansat (scris, vorbit).
- 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 raport
de cercetare/evaluare, abstract strategie/plan strategic in domeniul sanatatii, ghid clinic/curs);
sau link către un document online de același tip.

