Fundația Romanian Angel Appeal lansează apelul pentru extinderea bazei de date de
consultanți naționali pentru misiunile de asistență tehnică din cadrul Programului
„Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”
Profilul experților invitați să se înscrie în baza de consultanți naționali este descris în termenii de
referință.
Curriculum Vitae se trimite prin e-mail la adresele ioana.adamovici@raa.ro cu Cc. la
silvia.asandi@raa.ro, până la termenul indicat mai jos
Prezentul apel este deschis până pe 20 Ianuarie 2019

APEL PENTRU EXTINDEREA BAZEI DE DATE DE CONSULTANȚI
NAȚIONALI
TERMENI DE REFERINȚĂ
Context
În perioada octombrie 2018 – martie 2021, Ministerul Sănătății implementează Programul
„Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”.
Programul este finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin
Grantul de Tranziție ROU-T-MOH pentru care Ministerul Sănătății îndeplinește rolul de Primitor
Principal. În cadrul programului sus-menționat sunt incluse o serie de activități dedicate întăririi
capacității Ministerului Sănătății de a controla epidemia de tuberculoză (TB). Aceste activități vor fi
implementate cu asistență tehnică internațională furnizată de Organizația Mondială a Sănătății,
completată prin asistență tehnică locală, prin participarea echipelor de consultanți naționali care vor
fi contractați de către Fundația Romanian Angel Appeal. De asemenea, Fundația Romanian Angel
Appeal, în calitate de sub-recipient național, va coordona eforturile de monitorizare și advocacy ale
organizațiilor societății civile.

Scopul prezentului apel
Fundația Romanian Angel Appeal asigură suportul tehnic și operațional necesar organizării
componentei de asistență tehnică națională a programului și, în acest scop, își extinde baza de date
din care vor fi ulterior selectați și contractați experții care vor contribui la implementarea
următoarelor acțiuni ale programului, enumerate în tabelul de mai jos:
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Nr.

Acțiune

crt.

Perioada de derulare
a misiunilor de
asistență tehnică

A1.

Evaluarea implementării Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei
2014-2020 (SNCT)1, urmată de revizuirea SNCT cu extinderea
implementării pană în anul 2025.

Ianuarie – Septembrie
2019

A2.

Elaborarea cadrului național de monitorizare și evaluare în domeniul Iunie 2019– Iunie 2020
controlului tuberculozei.

A3.

Pregătirea și implementarea reformei în domeniul îngrijirii cazurilor de TB Ianuarie 2019–Martie
în ambulator.
2021

A4.

Evaluarea pe criterii de gen a răspunsului național în domeniul TB/HIV, Iulie – Decembrie 2019
prin utilizarea instrumentului „gender assessment tool”2 al StopTB.

A5

Intărirea capacității Ministerului Sănătății și a Programului Național de
Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei în domeniul
managementului achizițiilor și a lanțului de distribuție a medicamentelor
anti-tuberculoase și a testelor de laborator pentru diagnosticul TB.

Ianuarie – Iunie 2019

și
Ianuarie – Martie 2020

A6.

Revizuirea și/sau elaborarea legislației secundare și a procedurilor standard Ianuarie 2019 – Martie
operaționale pentru asigurarea accesului real al populațiilor cheie și 2020
vulnerabile la servicii eficiente de prevenire și tratament pentru
TB/HIV/HVB/HBC.

A7.

Elaborarea unui mecanism de subcontractare socială de către Ministerul Ianuarie – Iunie 2019
Sănătății, pentru creșterea implicării organizațiilor non-guvernamentale în
implementarea programelor naționale de sănătate publică.

A8

Monitorizare și analize de tip watchdog, cu privire la următoarele cinci
componente:

Ianuarie 2019 – Martie
2021

- Implementarea politicilor și acțiunilor destinate îmbunătățirii sistemului
de achiziție a medicamentelor anti-TB pentru TB MDR/XDR;
- Finanțarea programelor naționale de sănătate (TB și HIV);
- Accesul populațiilor cheie și vulnerabile la servicii de prevenire,
tratament și îngrijire;
- Subcontractarea ONG în cadrul programelor naționale de sănătate publică
(HIV, TB);
- Implementarea reformei privind îngrijirea cazurilor de TB în sistem
ambulator.

1

Așa cum a fost aprobată prin HG 121/2015.

2http://www.stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/Gender_Assessment_Tool_TB_HIV_UNAIDS_FINAL_2016

%20ENG.pdf
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Profilul solicitat al experților
Sunt invitați să se înscrie în baza de date de consultanți naționali, persoanele interesate să se implice
în misiunile de asistență tehnică aferente acțiunilor enumerate mai sus și care pot demonstra că
îndeplinesc cumulativ următoarele criterii minime:
- Au studii superioare finalizate cu diplomă de licență în: medicină, farmacie, drept/științe juridice,
științe economice sau științe sociale, urmate de specializări post-universitare sau expertiză dovedită
într-unul din următoarele sub-domenii:


Medicina / Farmacie (în cel puțin unul dintre următoarele sub-domenii):
sănătate publică, management sanitar, economie sanitară, pneumologie, medicină de
laborator, epidemiologie, politici de sănătate, managementul medicamentelor anti-TB,
politica medicamentului.



Drept/științe

juridice

(în

cel

puțin

unul

dintre

următoarele

sub-domenii):

elaborare politici publice în domeniul social și/sau medical, elaborare legislație farmaceutică
națională și Europeană, elaborare acte normative în domeniul achizițiilor publice
(medicamente), elaborare de acte normative în domeniul social și/sau medical.


Științe

economice

(în

cel

puțin

unul

dintre

următoarele

sub-domenii):

finanțarea sistemului de sănătate, buget de stat, achiziții publice (medicamente).


Științe

sociale

(în

cel

puțin

unul

dintre

următoarele

sub-domenii):

politici de asistență socială și psihologică a grupurilor de risc; design, coordonare și
implementare cercetare socială cantitativă și calitativă.
- Sunt utilizatori experimentați ai pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);
- Dețin mijloacele tehnice de a lucra independent și de la distanță (computer/laptop, bună conexiune
la Internet) și de a participa la conferințe telefonice/ Skype;
- Au cunoștințe avansate de utilizare a limbii engleze: redactare documente, vorbit.
- Dețin experiență demonstrată în realizarea de evaluări, analize/studii și redactarea de documente,
rapoarte și prezentări în ariile de expertiză menționate mai jos;
- Demonstrează experiență profesională demonstrată de minim trei ani, în oricare dintre ariile
de expertiză prezentate mai jos (pag. 4):
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1. Arii de expertiză pentru participare la misiunile de asistentă tehnică aferente Acțiunilor A1,
A2, A3, A4:
a) Elaborare de politici și acte normative în domeniul sănătății publice.
b) Reforma sistemelor de sănătate și reorganizarea sistemului spitalicesc.
c) Finanțarea programelor naționale de sănătate.
d) Controlul tuberculozei: management clinic /coordonare rețea laboratoare / epidemiologie
și colectarea și analiza datelor / coordonare implementare program național la nivel central
sau județean.
2. Arii de expertiză pentru participarea la misiunile de asistență tehnică aferente Acțiunii A5:
a) Politici publice privind accesul la medicamente.
b) Managementul medicamentului și al lanțului de distribuție.
c) Legislația achizițiilor publice în domeniul medicamentului.
3. Arii de expertiză pentru participare la Acțiunile A6, A7, A8:
a) Design, coordonare și implementare cercetare socială și de sănătate publică, cantitativă și
calitativă.
b) Elaborare de politici publice și acte normative pentru reglementarea accesului persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate.
c) Coordonare servicii de asistență medico-socială în domeniul TB/HIV/HVB/HVC pentru
persoane aparținând grupurilor vulnerabile.
d) Analiză și monitorizare de tip watchdog a politicilor publice în domeniul sănătății și a
accesului pacienților și a grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate.

Misiunile de asistență tehnică vor include:
- Muncă independentă de cercetare, elaborare și revizuire documente, elaborare de analize și
rapoarte;
- Participare la întâlniri de lucru cu experții internaționali și naționali,
- După caz, deplasări în țară în scopul evaluării anumitor tipuri de servicii și/sau colectării de date
și/sau realizării de interviuri și/sau participare la întâlniri de lucru.
Durata misiunilor de asistență tehnică națională variază între 10 și 60 de zile/expert, în funcție
de tipul și complexitatea livrabilelor aferente acțiunilor menționate la pagina 2.
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Înregistrarea aplicațiilor în baza de date


Persoanele interesate care corespund cerințelor minime menționate mai sus sunt invitate să
trimită Curriculum Vitae3 la adresa de e-mail: ioana.adamovici@raa.ro cu Cc. la adresa
silvia.asandi@raa.ro.



În CV în secțiunea “Postul avut în vedere”, aplicanții sunt invitați să indice acțiunile listate
la pagina 2 a prezentului apel (ex. A1, A2, A3, etc.) pentru care doresc să le fie luate în
considerare aplicațiile.



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 în aria selectată.



Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar
ca, împreună cu CV-ul, să transmiteți prin e-mail completată, semnată și scanată “Declarația
de acord a folosirii datelor personale” disponibilă pe site-ul Fundației4.

O confirmare a recepționării aplicației va fi trimisă prin e-mail de către Fundația Romanian Angel
Appeal. După verificarea documentelor și înregistrarea în baza de date, aplicanții vor fi contactați
telefonic în vederea stabilirii unui interviu și transmiterii unei oferte financiare.
Prin participarea la prezenta procedură, persoanele interesate confirmă că au luat la cunoștință
prevederile ”Codului de conduită al furnizorilor”5.

Data limită pentru primirea CV-urilor este 20 ianuarie 2019

CV-ul va fi elaborat în limba română în format EuroPass:
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
4
https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2018/10/Declaratie-accept-Date-personale-CV.pdf
5
https://www.theglobalfund.org/media/3275/corporate_codeofconductforsuppliers_policy_en.pdf
3
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