Anexa 2

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SELECTAREA ŞI
CONTRACTAREA UNUI CONSULTANT DE
COMUNICARE PENTRU IMPLEMENTAREA
ONEIMPACT ÎN ROMÂNIA
CONTEXT
În perioada octombrie 2018 – martie 2023, 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.
Programul este implementat cu asistență tehnică internațională furnizată de Organizația
Mondială a Sănătății, completată prin asistență tehnică locală, prin participarea
echipelor de consultanți naționali contractați de către Fundația Romanian Angel Appeal
– care are calitatea de partener al Ministerului Sanatatii si sub-recipient national al
Grantului.
În cadrul programului sus-menționat este inclusă o activitate dedicată implementării
aplicaţiei OneImpact în România.
OneImpact e un instrument online adresat populaţiei generale, pacienţilor cu
tuberculoză, comunităţii (asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari, peersupporters etc) şi personalului medical din reţeaua de medicină primară (medici de
familie) şi din Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al
Tuberculozei. Aplicaţia OneImpact a fost dezvoltată de Stop TB Partnership împreună
cu Dure Technologies şi este implementată, în diverse stadii, în peste 20 de ţări.
SCOPUL PREZENTULUI APEL
Identificarea si contractarea unui consultant cu experienta de munca relevanta (cel puţin
5 ani) în creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale,
persoanelor la risc sau afectate de tuberculoză şi personalului medical din medicina
primară şi din reţeaua PNPSCT, cu privire la problematica tuberculozei precum si
experienta de lucru specifica (peste 7 ani) in proiecte dedicate controlului Tuberculozei
si accesului grupurilor vulnerabile pentru TB/HIV la servicii de diagnostic, tratament
si ingrijire şi minim 2 ani experienţa în implementarea şi elaborarea de conţinut pentru
platforme şi aplicaţii online pentru creşterea nivelului de informare şi conştientizare cu
privire la problematica tuberculozei. Reprezintă un avantaj cunoaşterea activităţii Stop
TB Partnerhip.
Consultantul va lucra cu Fundatia Romanian Angel Appeal (Sub-recipient
national/Lead Implementer).
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A. CESIONAREA DREPTURILOR DE AUTOR /CONSULTANȚĂ Cesionar:
Fundația Romanian Angel Appeal, București
B. Locația: București
C. Tipul expertului: consultant / autor-cedent
D. Denumirea proiectului: ”Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind
controlul tuberculozei în România” (Grant 1762 ROU-T-MOH)
E. Tipul contractului: Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor
F. Obiectivele consultanței
Documentare şi elaborare conţinut în scopul cresterii informării şi constientizarii
populaţiei generale, persoanelor la risc sau afectate de tuberculoză şi personalului
medical din reţeaua de medicină primară şi din reţeaua PNPSCT cu privire la
tuberculoză, prin intermediul aplicaţiei online OneImpact.
G. Livrabile, termene
Toate operele descrise în acest capitol al termenilor de referință vor fi elaborate în limba
română.
Toate operele mentionate in tabelul de mai jos vor fi aprobate de coordonatorul de
proiect din partea RAA

Nr.
Opera
1.

Descriere

Cantitate

Nr.
estimat
de zile

Consultantul-autor va realiza activitate de documentare şi va
elabora conţinutul aplicaţiei OneImpact în limba română,
inclusiv prin adaptare la nevoile reieşite din procesul de
Conţinut app consultare, îmbunătăţire şi actualizare a informaţiilor
OneImpact
existente.

1
Raport
Conţinut
app
30
OneImpact
Termen limita predare livrabil „Conţinut app OneImpact România
România” - 14.10.2022 (30 de zile lucrate)

2.
Manual
utilizare

Consultantul-autor va elabora manualul de utilizare al
aplicaţiei OneImpact în limba română, pentru populaţia
generală, persoanele la risc sau afectate de tuberculoză şi
de personalul medical din reţeaua de medicina primară şi din 1 manual de
30
utilizare
reţeaua PNPSCT
Termen limita predare livrabil „Manual de utilizare app
OneImpact România” - 01.03.2022 (30 de zile lucrate)

Total estimat zile

60

H. Aranjamente organizaționale
Acest contract se va derula pe o perioada determinată.
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Consultantul-autor 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 operelor consultantului-autor va fi realizată de reprezentantul Fundației
Romanian Angel Appeal.
Plata operelor consultantului-autor va fi efectuată numai după evaluarea operelor
acestuia și în concordanță cu rezultatele evaluării.
I. Realizarea operelor
Consultantul-autor va furniza operele în conformitate cu prevederile stabilite în
Contract, inclusiv, dar fără a se limita la, respectarea datei de livrare a operelor și
satisfacția Cesionarului cu privire la conformitatea conținutului.
Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în Contract, Autorul va fi
responsabil pentru asigurarea personalului, echipamentelor, materialelor necesare,
precum și pentru luarea tuturor măsurilor necesare pentru efectuarea și finalizarea
lucrărilor în conformitate cu Contractul.
Autorul va depune toate diligenţele pentru asigurarea unui nivel calitativ al operelor,
corespunzător principiilor deontologiei profesionale și rezultatului urmărit.
J. Contribuții
Fundația Romanian Angel Appeal va pune la dispoziția Consultantului-autor
informațiile și materialele de care dispun și vor oferi susținere la facilitarea
întrevederilor dintre Consultant-autor și alți specialiști, în caz de necesitate.
K. Expertiza minimă obligatorie a personalului implicat din partea consultatului
CONSULTANT cu expertiză în mobilizare, informare, creşterea nivelului de
conştientizare a comunităţilor locale, comunicare şi livrare de conţinut, colaborare cu
reţele naţionale şi internaţionale (TB Europe Coalition, Stop TB Partnership etc)
I. Calificări academice:
Studii superioare.
II. Perioada și domeniul de experiență:
Peste 7 ani in proiecte dedicate controlului Tuberculozei si accesului grupurilor
vulnerabile pentru TB/HIV la servicii de diagnostic, tratament si ingrijire
Peste 5 ani în colaborarea cu reţele şi parteneriate naţionale şi internaţionale. Experienţa
în lucrul cu Stop TB Partnership constituie avantaj.
Peste 5 ani în activităţi de mobilizare, informare şi creştere a conştientizării
comunităţilor locale.
Minim 2 ani experienta de dezvoltare si manangement continut pentru platforme
informative si/sau interactive online pentru pacienti si populaţia general;
III. Competențe:
Utilizator experimentat Microsoft Office.
IV. Calități personale:
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capacitate de analiză și sinteză;



capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;



excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;



rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;



capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;



comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

L. Criterii de selecție
Aplicatiile primite vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar.
Fiecare aplicație 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, atunci când sunt cerute de angajator;



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



De asemenea, în secțiunea “Referințe” aplicantii 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.

Fiecare aplicatie primită va fi evaluată mai întâi cu privire la îndeplinirea cerințelor
tehnice și ulterior cu privire la prețul acesteia.
Organizarea interviurilor (inclusiv prin orice mijloc electronic: telefon/skype/whatsapp
etc.) se face în baza unei selecții a celor mai potrivite CV-uri, cu profilurile stabilite
inițial. În cadrul interviurilor, consultanții vor comunica și propunerea financiară pentru
serviciul/opera care face obiectul potențialului contract.
Comisia va evalua mai întâi fiecare criteriu de îndeplinit, așa cum a fost acesta
menționat în anunț. Nerespectarea oricăror termeni și condiții conținute în prezentul
Apel, inclusiv furnizarea tuturor informațiilor necesare, poate duce la descalificarea
unui răspuns sau a unei aplicatii pentru o examinare ulterioară.
Ofertanții cu cea mai avantajoasă propunere financiară vor fi invitați la semnarea
contractului.
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