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CONTEXT
Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) este o fundaţie românească de origine
britanică, ce are ca principal scop îmbunătăţirea calitatății vieţii copiilor și adulților
afectați de epidemii cu risc major (Tuberculoza, HIV/SIDA, etc.) sau de condiții
cronice, la risc de stigmatizare și excluziune socială. Activitatea Fundației se
concentrează pe sănătate și educație.
În perioada octombrie 2018 – decembrie 2021, Fundatia Romanian Angel Appeal
implementeaza alaturi de Ministerul Sănătății Programul „Abordarea provocărilor
sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” finanțat de Fondul
Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin Grantul de Tranziție
ROU-T-MOH. Programul este implementat cu asistență tehnică internațională furnizată
de Organizația Mondială a Sănătății, completată prin asistență tehnică locală, prin
participarea echipelor de consultanți naționali (persoane fizice si juridice) contractați
de către Fundația Romanian Angel Appeal.
În cadrul programului sus-menționat sunt incluse o serie de activități dedicate creșterii
capacității autorităților publice locale și a ONG-urilor pentru a răspunde adecvat
nevoilor referitoare la TB și TB-HIV.
Romanian Angel Appeal sprijină prin programele și proiectele sale un număr important
de persoane dar și profesioniști, instituții și organizații din sectorul de sănătate și cel al
educației. Mai multe informații despre istoricul si proiectele actuale ale RAA pe
www.raa.ro.
SCOPUL PREZENTULUI APEL
Activitățile esențiale relevante pentru selecția de față sunt următoarele:
-

Dezvoltarea strategiei de sustenabilitate a Fundației şi atragerea partenerilor și a
fondurilor din sectorul privat de la nivel local/național;

-

Planificarea și implementarea Strategiei, în consultare cu Directorul de dezvoltare
al Fundației;

-

Realizarea obiectivelor de atragere a fondurilor prin obținerea de sponsorizări,
finanțe, donații, conform unui plan trimestrial agreat de consiliul Director al
Fundației;

-

Realizarea de noi legături și menținerea de relații profitabile de strângere de fonduri
cu sponsori din sectorul privat;

-

Oferirea de expertiză Consiliului Director al Fundației în diferite abordări privind
strângerea de fonduri în mediul privat/corporativ și prin participarea/organiarea de
evenimente speciale, inclusiv prin sprijinirea membrilor Consiliului Director în
promovarea mecanismelor de strângere de fonduri și în atragerea noilor sponsori.

PROCESUL DE ACHIZIȚIE A SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ
A. Achizitor: Fundația Romanian Angel Appeal, București
B. Locația: București, cu posibilitate de deplasare în țară, după caz
C. Tipul
furnizorului/consultantului:
sustenabilitate)
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consultant

independent

(Ofițer

D. Denumirea proiectului: ”Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind
controlul tuberculozei în România” (Grant 1762 ROU-T-MOH)
E. Tipul contractului: Prestări servicii
F. Obiectivele consultanței
- Servicii de consultanță specializată, pentru dezvoltarea și implementarea ”Strategiei
de sustenabilitate pe termen lung” a Fundației.
G. Livrabile
În cadrul contractului Consultantul va presta serviciile prin coordonare directă cu
Managerul de dezvoltare al Fundației.
Livrabilul principal care va fi dezvoltat de către Consultant este ”Strategia de
sustenabilitate a Fundației pe termen lung”, iar celelalte livrabile vor fi decise în funcție
de livrabilul principal.
H. Aranjamente organizaționale
Aceste servicii de consultanță sunt prestate pe o perioada determinată, respectiv până
la data de 31.12.2021.
Consultantul va lucra în mod independent, va participa la întâlnirile de documentare și
de lucru stabilite și va colabora îndeaproape cu managementul Fundației Romanian
Angel Appeal.
Evaluarea serviciilor consultantului va fi realizată de reprezentantul Fundației
Romanian Angel Appeal.
Plata serviciilor consultantului va fi efectuată după evaluarea serviciilor acestuia și în
concordanță cu rezultatele evaluării.
I. Prestarea Serviciilor
Consultantul va furniza Serviciile în conformitate cu prevederile stabilite în Contract,
inclusiv, dar fără a se limita la, respectarea datei de livrare a Serviciilor și satisfacția
Achizitorului cu privire la conformitate serviciilor prestate. Consultantul va desfășura
activitatea în mod independent, în conformitate cu prevederile Art.7 (3), coroborate cu
Art.114 (2) lit.g din Codul fiscal.
J. Contribuții
Fundația Romanian Angel Appeal va pune la dispoziția Consultantului informațiile și
materialele de care dispune necesare derulării serviciilor de către Consultant.
K. Expertiza minimă obligatorie a personalului implicat din partea consultatului
-

Absolvent de studii superioare (preferabil în Marketing, Comunicare și/sau
Sociologie);

-

Experiență de minim 5 ani și rezultate demonstrabile în strângerea de fonduri;

-

Experiența în mediul corporate, în relații cu clienții și/sau vânzări este un avantaj;

-

Experiență de management de proiect;

-

Abilități excelente de comunicare interpersonală scrisă și verbal, orientare spre
colaborare;
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-

Pro-activ, diplomat și având capacitate de se organiza si de a lua inițiativă, de a
prioritiza și lucra cu priorități care se schimbă din mers, cu puțină supervizare;

-

Experiență în furnizarea de prezentări în fața unor grupuri;

-

Fluent în limba engleză (scris, vorbit);

-

Cunoștințe de MS Office (Word / Excel / Power Point).

Consultantul deține cunoștinte solide despre sectorul non-guvernamental din Romania
și despre mediul de afaceri.
Este o persoană integră si cu pasiune față de voluntariat și strângere de fonduri în
sprijinul proiectelor și a intervențiilor dedicate persoanelor defavorizate. Trebuie să fie
un adept entuziast al construirii comunității, care își folosește abilitățile de comunicare
și resursele de voluntariat în acest scop și promovează colaborarea și înțelegerea față
de diversele categorii sociale de la nivelul comunităților.
L. Criterii de selecție
Ofertele primite vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar.
Propunerea tehnică va fi constituită în mod obligatoriu de următoarele documente:
•

CV în format Europass, în limba română, cu toate secțiunile completate;

•

copii xerox ”conform cu originalul” după diplome, atestate și certificate de
absolvire care atestă informația conținută în CV și în conformitate cu cerințele
postului;

•

De asemenea, în secțiunea “Referințe” sunt rugați să menționeze numele și datele
de contact (e-mail, telefon) a minim trei persoane care pot furniza recomandări cu
privire la activitatea lor profesională în aria selectată.

•

Scrisoare de intenție;

•

“Declarația de acord a folosirii datelor personale” (GDPR) completată și semnată.

După deschiderea aplicațiilor, fiecare va fi evaluată mai întâi cu privire la îndeplinirea
cerințelor tehnice și ulterior cu privire la prețul acesteia. Organizarea interviurilor
(inclusiv prin mijloace la distanță) se face în baza unei selecții a celor mai potrivite CVuri, cu profilurile stabilite inițial. În cadrul interviurilor, consultanții vor comunica și
propunerea financiară pentru serviciul care face obiectul potențialului contract.
Comisia va evalua mai întâi fiecare criteriu de îndeplinit. Nerespectarea oricăror
termeni și condiții conținute în prezentul document, inclusiv furnizarea tuturor
informațiilor necesare, poate duce la descalificarea unui răspuns sau a unei propuneri
pentru o examinare ulterioară. Ofertanții cu cea mai avantajoasă propunere tehnicofinanciară vor fi invitați la semnarea contractului.
Romanian Angel Appeal promovează diversitatea și incluziunea la locul de muncă,
încurajând toți candidații, indiferent de rasă, identitate de gen, orientare sexuală,
naționalitate, cultură, aspect, statut socio-economic, abilitate, vârstă, religie și etnie, să
aplice pentru a deveni parte a organizației.
Candidații interesați sunt rugați să transmită aplicația până la data de 21 aprilie 2021
la adresa de email: resurseumane@raa.ro.
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