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Anexa 2. la CO 750.321 din 30.04.2013  - Termeni de referinţă 

TERMENI DE REFERINTA 

Informaţii generale despre proiect  

Beneficiar: Unitatea de Implementare a Proiectelor de Control al Tuberculozei 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  

Proiectului O1SDA1I3 - Susţinerea Controlului TB în penitenciare prin activităţi 

esenţiale de prevenţie în rândul deţinuţilor şi personalului, implementat de UIP-TB 

ANP îşi propune să continue şi să amplifice controlul Tuberculozei (TB) în 

penitenciare prin activităţi care să crească aderenţa deţinuţilor şi a personalului la 

bunele practici de control. 

Pentru desfăşurarea sesiunilor de educaţie în rândul deţinuţilor, personalul are la 

dispoziţie echipamente furnizate în Runda 6 de finanţare (calculator, tablă 

interactivă, videoproiector, tablă albă) şi platforma de eLearning pentru prevenirea 

TB. Educaţia se desfăşoară prin sesiuni în platforma de eLearning, cu un conţinut 

standardizat, vizual, atractiv şi interactiv şi sesiuni colocviale cu posibilitatea lucrului 

în grup, adecvat la nivelul de înţelegere al cursanţilor. Periodic, personalul UIP-TB 

ANP face vizite de monitorizare si evaluare a activităţilor ce se desfăşoară în 

penitenciare cu privire la controlul tuberculozei. In cadrul vizitelor sunt programate 

ateliere locale pentru instruirea personalului de penitenciare în CI-TB, activitate 

destinată personalului nemedical, mai ales agenţi supraveghetori şi are menirea de 

a conştientiza riscul de îmbolnăvire şi de a mobiliza personalul majoritar din 

penitenciare pentru bunele practici de control al TB.  

Activităţile care fac obiectul prezentei cereri de oferta sunt următoarele: 

2.1. - Vizite de monitorizare şi evaluare (Lot 1) planificate conform Anexei 3 

Programare vizite de supervizare  

2.1.1. Obiectivul serviciilor 

Obiectivele activităţii consultanţilor se înscriu în obiectivele proiectului şi anume:  

1. creşterea aderentei deţinuţilor la bune practici prin sesiuni de educaţie pentru 

prevenirea TB în penitenciare; 

2. creşterea capacităţii personalului din penitenciare pentru controlul TB prin 

instruire în educaţie şi CI-TB şi activităţi de monitorizarea şi evaluare. 
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2.1.2. Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor consultantului 

Vizitele se vor desfăşura, în serii săptămânale, în unităţi apropiate geografic, 

conform planificării din Anexa 3 - Programare vizite de supervizare. Activităţile se 

vor derula începând cu ora 8,00. Pentru a putea fi prezenţi la unitate, UIP-TB ANP 

asigură cazarea în localitatea respectivă cu o seară înaintea vizitei planificate. 

Activităţile ce se vor desfăşura cu ocazia vizitelor sunt următoarele:   

 a. Monitorizarea sesiunilor de educaţie cuprinde 

1. Monitorizarea unei sesiuni de educaţie colocviale, 

2. Monitorizarea unei sesiuni în platforma de eLearning, 

3. Verificarea funcţionării platformei, 

4. Întâlnire cu educatorii instruiţi, în prezenţa personalului de decizie din unitate, 

pentru analiza indicatorilor realizaţi colocvial, vizualizarea indicatorilor realizaţi în 

platforma de eLearning, prezentarea succeselor şi problemelor în implementare, 

5. Completarea datelor şi semnarea „Procesului Verbal de monitorizare Sesiuni de 

educaţie”. 

Activitatea este desfăşurată de coordonatorul UIP-TB ANP/coordonatorul de proiect, 

împreună cu ceilalţi participanţi. 

 b. Supervizarea planului de CI-TB cuprinde 

1. Vizitarea spaţiilor de cazare şi a locurilor în care au acces deţinuţii, precum şi a 

celor de muncă pentru personal, 

2. Aplicarea şi centralizarea unor chestionare personalului prezent în serviciu (20 

chestionare, referitoare la planul şi măsurile de CI-TB din propria unitate, 

transmiterea şi simptomatologia şi factorii de risc pentru TB), 

3. Vizualizarea documentelor privind Planul local de CI-TB – comisie şi 

responsabilităţi specifice, activitatea comisiei, evaluare risc, plan, stocuri şi rulaj 

de materiale pt. CI TB, folosirea mijloacelor şi consemnarea folosirii, formare 

profesională, 

4. Discuţii informale cu personalul prezent în serviciu la data vizitei, 
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5. Completarea datelor şi semnarea „Instrumente de verificare a Planului intern de 

CI TB”. 

Datele culese privind măsurile de CI-TB şi cele consemnate în “Instrumentele de 

verificare a implementării Planului de CI-TB” şi vor urmări: 

1. stadiul implementării planului de CI-TB în unitate; 

2. existenţa mijloacelor de control ambiental (sisteme de ventilaţie, lămpi UV fixe şi 

mobile, camere de izolare respiratorie şi de recoltare a sputei) şi a măştilor de 

protecţie respiratorie; 

3. respectarea măsurilor specifice în cazul depistării unui suspect de tuberculoză şi 

respectiv în cazul confirmării unui bolnav de tuberculoză;  

4. evaluarea cunoştinţelor personalului din unitate în ceea ce priveşte TB şi 

mijloacele de prevenire a răspândirii infecţiei TB; 

5. stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanţă în ceea ce priveşte sesiunile de 

educaţie pentru deţinuţi prin platforma e-Learning şi lecţii de educaţie colocviale. 

 c. Supervizarea implementării PNCT în penitenciare cuprinde 

1. Vizitarea camerelor de izolare respiratorie şi recoltare a sputei; 

2. Vizualizarea documentelor de evidenţă privind depistarea, diagnosticul şi 

tratamentul cazului de TB din penitenciare, ancheta epidemiologică, colaborarea 

cu dispensarul TBC local şi spitalul penitenciar responsabil, 

3. Discuţii informale cu personalul medical despre implementarea PNCT, 

4. Completare date în „PV de supervizare a implementării PNCT". 

Activitatea este efectuată de supervizorul invitat, împreună cu coordonatorul UIP-TB 

ANP/coordonatorul proiectului. Activităţile vor urmări: 

1. supervizare implementare PNCT în penitenciare; 

2. monitorizare şi evaluare sesiuni de educaţie colocviale şi în platforma de 

eLearning; 

3. întâlnire cu educatorii instruiţi din unitate, în prezenţa personalului de decizie, 

care răspunde de activitatea personalului care desfăşoară sesiuni de educaţie; 

4. atelier local de instruire în CI TB; 

5. supervizarea implementării Planului de CI TB. 
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 d. Atelier local de CI TB  

La fiecare unitate vizitată va avea loc un atelier local de instruire, la care vor 

participa 10 persoane minimal, mai ales agenţi supraveghetori şi personal supus 

riscului de îmbolnăvire, membri ai comisiei locale CI TB. Lectorii vor fi personal UIP-

TB ANP, membrii ai Comisiei de CI TB la nivel ANP şi supervizori ai PNCT, 

participanţi la vizită. Activitatea constă în: 

1. Prezentare teoretică materiale în format PowerPoint pregătite de personalul UIP-

TB ANP, pentru uniformitate mesaj, cu noţiuni teoretice minimale despre TB 

(transmitere, simptome, diagnostic şi tratament), privire de ansamblu asupra CI 

TB, măsuri administrative şi ecologice de CI TB şi protecţia respiratorie; 

2. Demonstraţii de aplicare a măştilor respiratorii, aplicaţii practice de determinare a 

schimburilor de aer, soluţii de rezolvare a unor  situaţii concrete de risc de 

transmitere a tuberculozei; 

3. Aplicare chestionare pre şi post-instruire. 

Documentele menţionate mai sus, pentru fiecare din activităţile monitorizate şi/sau 

supervizate vor fi semnate de toţi participanţii la vizite. Va fi elaborat şi un Raport de 

monitorizare şi evaluare consolidat, care cuprinde date, constatări şi recomandări 

pentru toate activităţile desfăşurate cu prilejul vizitei din fiecare unitate. Acest raport 

urmează să fie discutat cu şefii serviciilor/compartimentelor care coordonează 

activităţile supervizate şi/sau monitorizate şi cu directorul unităţii, care vor semna 

toate documentele întocmite cu prilejul vizitei. Documentele elaborate cu ocazia 

vizitelor sunt: 

1. PV de supervizare a implementării PNCT în penitenciare; 

2. PV de monitorizare şi evaluare sesiuni de educaţie colocviale şi în platforma de 

eLearning; 

3. Centralizare indicator realizat privind sesiunile de educaţie în unitate - Anexa la 

PV de monitorizare şi evaluare sesiuni de educaţie; 

4. Tabel prezenţă participanţi la Atelierul local de CI TB; 
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5. Instrumentele de verificare a Planului intern de CI TB din unitatea vizitată 

6. Raport de monitorizare şi evaluare – raport consolidat cu constatări şi 

recomandări pentru toate activităţile desfăşurate cu prilejul vizitei. 

Următoarele rezultate sunt aşteptate: 
1. Implicarea supervizorilor programului naţional în activitatea de monitorizare a 

implementării  PNCT în penitenciare – prin asistenţa tehnică pe care o oferă pentru 

vizitele de monitorizare; se aşteaptă ca prezenţa supervizorilor la vizite să crească 

calitatea supervizării dar şi responsabilitatea personalului din ambele reţele în 

managementul cazului de TB din penitenciare. 

2.Instruirea a cel puţin 10 cadre de penitenciar în CI-TB. 

3. Consultantul va oferi suport tehnic şi consultanţă pentru toate activităţile 
desfăşurate în domeniul de competenţă. 
2.1.3. Calificările necesare: 

Consultantul trebuie să deţină următoarele calificări: 

- studii superioare în domeniul medical  

- minim 3  ani de experienţă în domeniul pneumologie 

- să aibă experienţă în lucrul în penitenciare 

2.1.4. Criterii de evaluare 

  
CRITERII 

PUNCTAJ 
MAXIM POSIBIL 

1. 
Calificări 

generale 

a. Studii superioare medicina – obligatoriu 

b. minim 3 ani vechime în pneumologie 

c. experienţă in supervizare 

d. experienţă în lucrul în penitenciare  

a. Eliminatoriu 

b. Eliminatoriu 

c. 30 puncte 

d. 20 puncte 

2. 

Calificări 

şi abilităţi 

specifice 

a.  Calificări în formarea personalului                                               

b. experienţă în derularea proiectelor 

finanţate de Fondul Global 

a. 30 puncte 

b. 20 puncte 

 

  Punctaj maxim  total 100 puncte 

Selectarea Consultantului: 

Candidatul trebuie să întrunească minim 70 puncte evaluare.  

Candidatul care depune oferta cu preţul cel mai mic în condiţiile în care întruneşte 

minim pragul punctajului va fi invitat pentru negocierea contractului.  
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2.1.5. Locaţie şi raportare 

Consultantul îşi va desfăşura activitatea  în incinta penitenciarelor, în cadrul vizitelor 

desfăşurate conform planificării din Anexa 3. Echipa va fi formată din personalul 

UIP-TB ANP, membrii în comisia CI-TB ANP şi 1 consultant. 

2.1.6. Cheltuieli eligibile 

Transportul supervizorilor va fi decontat pentru:  

- autoturisme-benzină/motorină calculată la un consum de 7.5 litri/ 100 km., pe 

distanţa domiciliu-prima unitate vizitată, distanţele între unităţi şi retur, pe baza 

bonurilor în original, cu ştampila emiţătorului,  

- pentru deplasarea cu trenul sunt eligibile costurile pentru clasa a II-a pe distanţe de 

până la 250 km şi pentru clasa I pe distanţe mai mari de 250 km. 

- pentru utilizarea vagonului de dormit numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp 

de noapte pe distanţe de peste 250  km. 

- tren/autobuz/microbuz – bilete ştampilate în original, 

- factura transport.   

La depunerea documentelor de transport în cazul deplasărilor cu autoturismul 

proprietate personală se vor depune şi copii după actele de deţinere mijloc de 

transport. 

Cazarea se asigură de UIP-TB ANP, de regulă cu o zi înaintea vizitei la unitatea 

respectivă şi va fi comunicată în timp util consultantului.  

Consultantul va participa la toate activităţile ce se vor desfăşura în penitenciar, va 

întocmi rapoartele de supervizare în formatul agreat de UIP-TB ANP şi va participa 

la întocmirea rapoartelor de vizită cu componenta specifică.  

Consultanţii vor depune ofertă pentru unul sau mai multe pachete de vizite  

(1 pachet = seria de vizite planificată a se desfăşura pe parcursul unei 
săptămâni). 
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2.2. - Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB în 
penitenciare de către educatori (Lot 2), (planificate conform Anexei 4 graficul 

atelierelor ). 

2.2.1. Obiectivul serviciilor 

Atelierele se vor desfăşura la Centrul de Pregătire Sovata, astfel: 

Activitate 
Iulie-Septembrie 

2013 

Aprilie-Iunie 

2014 

Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie 

pentru prevenirea TB de către educatori   

3 ateliere x 48 

participanţi 

3 ateliere x 48 

participanţi 

2.2.2. Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor consultantului 

În cadrul atelierelor consultanţii vor participa la toate activităţile desfăşurate, precum 

şi la redactarea „Raportului de evaluare a activităţilor de către educatori”. De 

asemenea, componenta informală a atelierului, de instruire a educatorilor în CI TB, 

va fi susţinută de către consultantul specializat în pneumologie. În agenda atelierului 

va fi prevăzută predarea de către consultantul specializat în psihologie/sociologie a 

noţiunilor referitoare la comunicare, evaluarea activităţilor precum şi la identificarea 

unor soluţii de îmbunătăţire a transmiteri informaţiilor privitoare la tuberculoză către 

deţinuţi şi personalul penitenciar. 

Consultanţii (pneumolog - supervizor/coordonator judeţean PNCT şi psiholog) vor 

participa la toate activităţile desfăşurate în cadrul atelierului menţinând un nivel 

profesional de specialitate ridicat în toate activităţile descrise.  

Următoarele rezultate sunt aşteptate: 
Identificarea şi precizarea unor soluţii de îmbunătăţire a diseminării informaţiilor 

privind tuberculoza, a măsurilor de control al răspândirii bolii şi a aderenţei deţinuţilor 

şi a personalului la bunele practici de control.  

Consultantul va oferi suport tehnic şi consultanţă în toate activităţile desfăşurate în 

cadrul atelierului în domeniul său de competenţă.  

2.2.3. Calificările necesare: 

Consultantul trebuie să deţină următoarele calificări: 

Pneumolog: 

- studii superioare în domeniul medical  
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- minim 3 ani de experienţă în domeniul pneumologie 

- abilităţi de prezentare a materialelor în public 

- experienţă în interpretarea statistică a rezultatelor testelor de 

cunoştinţe  

Psiholog: 

- studii superioare în domeniul psihologie  

- minim 3  ani de experienţă în domeniu 

- abilităţi de prezentare a materialelor în public 

- experienţă în interpretarea statistică a rezultatelor testelor de 

cunoştinţe  

2.2.4. Criterii de evaluare 

  
CRITERII 

PUNCTAJ 
MAXIM POSIBIL 

1. 
Calificări 

Generale 

a. Studii superioare medicina (psihologie)–  

obligatoriu 

 b. minim 3 ani vechime în pneumologie (3 

ani    vechime în psihologie) 

c. experienţă în supervizare-consultanţii 

medicali/statistică, comunicare, analiză - 

consultanţii psihologie 

d. experienţă în lucrul în penitenciare 

a. Eliminatoriu 

 

b. Eliminatoriu 

 

c. 30 puncte 

 

 

d. 20 puncte 

a. Calificări şi abilităţi Specifice  -  Calificări 

în formarea personalului                                               

b. Experienţă în derularea proiectelor 

finanţate de Fondul Global 

a. 30 puncte 

 

b. 20 puncte 

 

2. 

. 

Calificări şi 

abilităţi 

Specifice   

Titluri academice reprezintă un avantaj 

  Punctaj maxim  total 100 puncte 

Selectarea Consultantului: 

Candidatul trebuie să întrunească minim 70 puncte evaluare.  

Candidatul care depune oferta cu preţul cel mai mic în condiţiile în care întruneşte 

minim pragul punctajului va fi invitat pentru negocierea contractului. 
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2.2.5. Locaţie şi raportare 

Consultantul îşi va desfăşura activitatea în cadrul atelierelor de instruire prin 

prezentarea informaţiilor proiectate pe ecran, pe tabla sau interactiv prin folosirea 

tablei interactive şi a panourilor tip flipchart. 

La sfârşitul atelierului consultantul va participa la întocmirea minutei atelierului, va 

emite concluzii şi recomandări şi va întocmi raportul de activitate propriu. 

2.2.6. Cheltuieli eligibile 

Cazarea şi masa va fi asigurată de UIP-TB ANP din bugetul proiectului.  

Transportul va fi decontat pentru:  

- autoturisme-benzină/motorină calculată la un consum de 7.5 litri/ 100 km., pe 

distanţa domiciliu-prima unitate vizitată, distanţele între unităţi şi retur, pe baza 

bonurilor în original, cu ştampila emiţătorului,  

- pentru deplasarea cu trenul sunt eligibile costurile pentru clasa a II-a pe distanţe de 

până la 250 km şi pentru clasa I pe distanţe mai mari de 250 km. 

- pentru utilizarea vagonului de dormit numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp 

de noapte pe distanţe de peste 250  km. 

- tren/autobuz/microbuz – bilete ştampilate în original.  

La depunerea documentelor de transport în cazul deplasărilor cu autoturismul 

proprietate personală se vor depune şi copii după actele de deţinere mijloc de 

transport. 

Se aşteaptă oferte din partea consultanţilor cu experienţă în 

pneumologie/supervizare TB pentru specialitatea tuberculoză şi psihologi, sociologi 

cu experienţă în formarea cadrelor şi un nivel profesional de specializare ridicat 

pentru toate activităţile descrise. 

Consultanţii vor depune ofertă pentru unul sau mai multe pachete (1 pachet = 
1 atelier).   

Se consideră un pachet de servicii activităţile desfăşurate pe perioada unui 
atelier pentru fiecare domeniu de competenţă(medical sau psihologic).   
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2.3. Masă rotundă/panel de experţi pentru evaluarea activităţilor de educaţie 
pentru prevenirea TB în penitenciare (planificată conform Anexei 5) 

2.3.1. Obiectivul serviciilor 

Activitatea se va desfăşura la Centrul de Pregătire Sovata, astfel: 

Activitate 
Iulie-Septembrie 

2013 

Aprilie-Iunie 

2014 

Masa rotunda/panel de experţi pentru 

evaluarea activităţilor de educaţie pentru 

prevenirea TB in penitenciare 

1 masa rotundă  

x 8 participanţi 

1 masa rotundă 

x 8 participanţi 

Vor fi invitaţi să depună o ofertă 4 consultanţi [2 specialişti guvernamentali programe 

educaţie şi/sau proiecte + 2 experţi neguvernamentali (1 psiholog/coordonator 

proiect + 1 sociolog/coordonator campanie IEC).  

2.3.2. Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor consultantului 

In cadrul întâlnirii vor fi analizate şi dezbătute documentele elaborate la toate 

activităţile anterioare ale proiectului.  

 Experţii invitaţi urmează să evalueze strategia, planificarea şi atingerea indicatorilor 

(SMART - Specifici, Măsurabili, Realizabili, Realişti, determinaţi în Timp - Termen), 

organizarea sesiunilor de educaţie, activităţile de monitorizare şi evaluare şi, la 

sfârşit, trebuie să elaboreze un raport. In cadrul mesei rotunde experţii vor avea la 

dispoziţie toate documentele de monitorizare şi evaluare – raportul studiului de 

cunoştinţe, atitudini şi practici, rapoartele vizitelor de monitorizare, raportul de 

evaluare a activităţilor proiectului de către educatori. 

În baza experienţei în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile 

luând în considerare principiul economiei şi eficienţei şi să ofere nivelul etic şi 

profesional cel mai ridicat.   

La sfârşitul mesei rotunde va fi întocmit un raport, asumat de toţi participanţii, menit 

a fi folosit de către coordonatorul proiectului pentru elaborarea unui „Raport general 

de evaluare a activităţilor proiectului”. 

Următoarele rezultate sunt aşteptate: 
1. Evaluarea de către specialişti a  rezultatelor proiectului şi a procesului de instruire 

a educatorilor şi de educaţie a deţinuţilor privind tuberculoza în penitenciare, 
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identificarea metodelor de îmbunătăţire a realizării activităţilor, a strategiei de 

îmbunătăţire a metodelor de transmitere a informaţiilor privind tuberculoza.  

2.3.3. Calificările necesare: 

- studii superioare în domeniul psihologie/sociologie/management  

- minim 3 ani de experienţă în domeniul calificării  

- experienţă în programe educaţionale/campanie IEC, 

- experienţă în formarea personalului 

- experienţă în lucrul în penitenciare 

- abilităţi de prezentare a materialelor în public 

- cunoaşterea modului de lucru cu tabla interactivă şi platforma de 

eLearning   

- experienţă în interpretarea statistică a rezultatelor testelor de 

cunoştinţe   

2.3.4. Criterii de evaluare 

  
CRITERII 

PUNCTAJ 

MAXIM POSIBIL 

1. 

Calificări  

generale 

a.  Studii superioare  psihologie/ 

sociologie/  management– obligatoriu 

b. minim 3 ani vechime în domeniul 

calificării  

c. - experienţă în formarea personalului 

a. Eliminatoriu 

 

b. 30 puncte 

 

c. 30 puncte 

2. 

Calificări şi 

abilităţi 

specifice 

relevante 

pentru sarcină  

a. experienţă în programe educaţionale,  

b. instruiri şi experienţă în domeniul 

specific,  

c. experienţă în lucrul în penitenciare  

d. experienţă în derularea proiectelor 

finanţate de Fondul Global 

a. 10 puncte 

b  10 puncte 

 

c. 10 puncte 

d. 10 puncte 

  Punctaj maxim total 100 puncte 

 

Selectarea Consultantului: 

Candidatul trebuie să întrunească minim 70 puncte evaluare.  
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Candidatul care depune oferta cu preţul cel mai mic în condiţiile în care întruneşte 

minim pragul punctajului va fi invitat pentru negocierea contractului.  

2.3.5. Locaţie şi raportare 

Consultantul îşi va desfăşura activitatea în cadrul întâlnirilor la centrul de pregătire 

Sovata folosind dotarea si logistica existentă (video-proiectare pe ecran, flipchart, 

tabla albă).  

La sfârşitul mesei rotunde consultantul va participa la întocmirea minutei, va emite 

concluzii şi recomandări şi va întocmi raportul propriu de activitate. 

2.3.6. Cheltuieli eligibile 

Cazarea şi masa vor fi asigurate de UIP-TB ANP din bugetul proiectului.  

Transportul va fi decontat pentru:  

- autoturisme-benzină/motorină calculată la un consum de 7.5 litri/ 100 km., pe 

distanţa domiciliu-prima unitate vizitată, distanţele între unităţi şi retur, pe baza 

bonurilor în original, cu ştampila emiţătorului,  

- pentru deplasarea cu trenul sunt eligibile costurile pentru clasa a II-a pe distanţe de 

până la 250 km şi pentru clasa I pe distanţe mai mari de 250 km. 

- pentru utilizarea vagonului de dormit numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp 

de noapte pe distanţe de peste 250  km. 

- tren/autobuz/microbuz – bilete ştampilate în original.  

La depunerea documentelor de transport în cazul deplasărilor cu autoturismul 

proprietate personală se vor depune şi copii după actele de deţinere mijloc de 

transport. 

Se aşteaptă oferte din partea consultanţilor cu experienţă în 

pneumologie/supervizare TB pentru specialitatea tuberculoză şi psihologi, sociologi 

cu experienţă în formarea cadrelor şi un nivel profesional de specializare ridicat 

pentru toate activităţile descrise. 

Consultanţii vor depune ofertă pentru unul sau mai multe pachete (1 pachet = 
1 masă rotundă).   

Se consideră un pachet de servicii activităţile ce vor avea loc pe perioada 
desfăşurării mesei rotunde pentru fiecare domeniu de competenţă(specialist 
programe de educaţie/proiecte, psiholog sau sociolog).  
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2.4.Ateliere comune de evaluare a implementării PNCT şi CI TB în penitenciare 
planificate conform Anexei 6 

2.4.1. Obiectivul serviciilor 

Atelierele se vor desfăşura la Centrul de Pregătire Sovata, astfel: 

Activitate 
Iulie-Septembrie 

2013 

Aprilie-Iunie 

2014 

Ateliere comune de evaluare a implementării 

PNCT si CI TB în penitenciare  

2 ateliere x 50 

participanţi 

2 ateliere x 50 

participanţi 

2.4.2. Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor consultantului 

în fiecare an de implementare au fost planificate ateliere pentru evaluarea 

implementării Programului Naţional de Control al Tuberculozei şi Controlul Infecţiei 

TB în penitenciare. la atelier participă educatori formaţi pe parcursul derulării 

proiectelor finanţate de Fondul Global. Cu acest prilej, educatorii completează 

chestionare referitoare la instruirea lor iniţială şi la organizarea activităţilor 

proiectului. Coordonatorul proiectului va centraliza răspunsurile şi va elabora un 

„Raport de evaluare a activităţilor de către educatori”. Acest raport va fi folosit anual, 

împreună cu cel din panelul de experţi şi cu rapoartele vizitelor de monitorizare, 

pentru evaluarea proiectului şi dezvoltarea ulterioară a activităţilor. 

Activitatea mai cuprinde şi o actualizare a cunoştinţelor despre TB şi anume o 

instruire a educatorilor în CI TB. Agenda va cuprinde pe lângă evaluarea formală a 

sesiunilor colocviale, pe bază de chestionar şi una, informală, a sesiunilor din 

platforma de eLearning. Prin brainstorming, educatorii îşi vor spune liber părerea 

despre avantajele şi dezavantajele sesiunilor din platforma de eLearning, versus 

cele colocviale. Coordonatorul proiectului va centraliza răspunsurile şi va elabora un 

„Raport de evaluare a activităţilor de CITB”. Acest raport va fi folosit anual, împreună 

cu cel din panelul de experţi şi cu rapoartele vizitelor de monitorizare, pentru 

evaluarea proiectului şi dezvoltarea ulterioară a activităţilor. 

Consultanţii (pneumolog - supervizor/coordonator judeţean PNCT şi psiholog) vor 

participa la toate activităţile desfăşurate în cadrul atelierului menţinând un nivel 

profesional de specialitate ridicat în toate activităţile descrise.  
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Următoarele rezultate sunt aşteptate: 
1. Evaluarea de către educatorii instruiţi a rezultatelor proiectului, a procesului de 

instruire a educatorilor şi de educaţie a deţinuţilor privind tuberculoza în 

penitenciare, identificarea metodelor de îmbunătăţire a realizării activităţilor, a 

strategiei de îmbunătăţire a metodelor de transmitere a informaţiilor privind 

tuberculoza. Consultantul va oferi suport tehnic şi consultanţă în identificarea 

masurilor de îmbunătăţire a activităţilor de CITB în penitenciare, în corectarea 

planurilor şi procedurilor aplicate. 

2.4.3. Calificările necesare: 

Consultantul trebuie să deţină următoarele calificări: 

Pneumolog: 

- studii superioare în domeniul medical  

- minim 3 ani de experienţă în domeniul pneumologie 

- abilităţi de prezentare a materialelor în public 

- experienţă în interpretarea statistică a rezultatelor testelor de 

cunoştinţe  

Psiholog: 

- studii superioare în domeniul psihologie  

- minim 3  ani de experienţă în domeniu 

- abilităţi de prezentare a materialelor în public 

- experienţă în interpretarea statistică a rezultatelor testelor de 

cunoştinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, cod 023761, sector 2, Bucureşti, Tel / Fax:+4 021/242 30 92, anp-uip-tb@anp.gov.ro 

2.4.4. Criterii de evaluare 

  
CRITERII 

PUNCTAJ MAXIM 
POSIBIL 

1. 
Calificări 

Generale 

a. Studii superioare medicina (psihologie)–

obligatoriu 

 b. minim 3 ani vechime în pneumologie 

(3 ani vechime în psihologie)  

c. experienţă în supervizare-consultanţii 

medicali/statistică, comunicare, analiză – 

consultanţii psihologie  

d.– experienţă în lucrul în penitenciare 

a. Eliminatoriu 

 

b. Eliminatoriu 

 

c. 30 puncte 

 

 

d. 20 puncte 

2. 

 

Calificări şi 

abilităţi 

Specifice   

a . calificări în formarea personalului 

b. experienţă în derularea proiectelor finanţate 

de Fondul Global 

a. - 30 puncte 

b .- 20 puncte 

 

3.  Titluri academice reprezintă un avantaj  

  Punctaj maxim total 100 puncte 

Selectarea Consultantului: 

Candidatul trebuie să întrunească minim 70 puncte evaluare.  

Candidatul care depune oferta cu preţul cel mai mic în condiţiile în care întruneşte 

minim pragul punctajului va fi invitat pentru negocierea contractului. 

2.4.5. Locaţie şi raportare 

Consultantul îşi va desfăşura activitatea în cadrul atelierelor prin prezentarea 

informaţiilor proiectate pe ecran, pe tabla, interactiv prin folosirea tablei interactive şi 

a panourilor tip flipchart. 

La sfârşitul atelierului consultantul va participa la întocmirea minutei atelierului, va 

emite concluzii şi recomandări şi va întocmi raportul de activitate propriu. 

2.4.6. Cheltuieli eligibile 

Cazarea şi masa vor fi asigurate de UIP-TB ANP din bugetul proiectului.  

Transportul va fi decontat pentru:  
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- autoturisme-benzină/motorină calculată la un consum de 7.5 litri/ 100 km., pe 

distanţa domiciliu-prima unitate vizitată, distanţele între unităţi şi retur, pe baza 

bonurilor în original, cu ştampila emiţătorului,  

- pentru deplasarea cu trenul sunt eligibile costurile pentru clasa a II-a pe distanţe de 

până la 250 km şi pentru clasa I pe distanţe mai mari de 250 km. 

- pentru utilizarea vagonului de dormit numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp 

de noapte pe distanţe de peste 250  km. 

- tren/autobuz/microbuz – bilete ştampilate în original.  

La depunerea documentelor de transport în cazul deplasărilor cu autoturismul 

proprietate personală se vor depune şi copii după actele de deţinere mijloc de 

transport. 

Se aşteaptă oferte din partea consultanţilor cu experienţă în 

pneumologie/supervizare TB pentru specialitatea tuberculoză şi psihologi, sociologi 

cu experienţă în formarea cadrelor şi un nivel profesional de specializare ridicat 

pentru toate activităţile descrise. 

Consultanţii vor depune ofertă pentru unul sau mai multe pachete (1 pachet = 
1 atelier).   

Se consideră un pachet de servicii activităţile desfăşurate pe perioada unui 
atelier pentru fiecare domeniu de competenţă(medical sau psihologic).   
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Anexa 3. la CO 750.321 din 30.04.2013   Programare vizite de supervizare 

Lot nr. Activitate/perioada Categorie  
consultant 

Nr. 
consultanţi 
participanţi 

Nr. zile/  
activitat

e 

Lot 1.1. 
Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 26-31.05.2013 (Miercurea 
Ciuc,Tg.Mures, Bistrita, Dej, Baia Mare) medic 1 5 

Lot 1.2. 
Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 03-07.06.2013  (Satu Mare, Oradea, 
Gherla, Cluj, Aiud) medic 1 5 

Lot 1.3. 
Vizite de monitorizare şi evaluare în 4 unitati in perioada 10-13.06.2013 (Slobozia, Giurgiu, 
Jlava, Jilava Spital) medic 1 4 

Lot 1.4. 
Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 17-21.06.2013 (Galati, Vaslui, Iasi, 
Botosani, Bacau) medic 1 5 

Lot 1.5. 
Vizite de monitorizare şi evaluare în 4 unitati in perioada 25-28.06.2013 ( Tg Ocna Spital, Tg 
Ocna CR., Focşani) medic 1 4 

Lot 1.6. 
Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 15-19.07.2013 (Gaesti, Margineni, 
Ploiesti, Târgsor, Codlea) medic 1 5 

Lot 1.7. 
Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 28.07-02.08.2013 (Tichilesti, Braila, 
Tulcea, Poarta Albă, P Albă Spital) medic 1 5 

Lot 1.8. 
Vizite de monitorizare şi evaluare în 2 unitati in perioada 06-07.08.2013 
(Rahova, Rahova Spital) medic 1 2 

Lot 1.9. 

Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 27-31.01.2014 (Drobeta, Vanjuletu, 
craiova pms, craiova pmt, pelendava) 
 medic 

1 5 
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Lot 
1.10. 

Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 03-06.02.2014,( colibasi, colibasi sp, 
gaesti, slobozia) medic 1 4 

Lot 
1.11. 

Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 10-14.02.2014 (tg jiu, deva, arad, 
buzias.,timisoara) medic 1 5 

Lot 
1.12. 

Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 24-28.02.2014, (mciuc, tgmures, 
bistrita, dej, baia mare) medic 1 5 

Lot 
1.13. 

Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 10-14.03.2014,( smare, oradea, 
gherla, cluj, aiud) medic 1 5 

Lot 
1.14. 

Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 07-11.04.2014,( galati, vaslui, iasi, 
botosani, bacau) medic 1 5 

Lot 
1.15. 

Vizite de monitorizare şi evaluare în 4 unitati in perioada 14-17.04.2014,( tg.ocna sp, tg.ocna 
sp, tgocna cr, Focsani) medic 1 4 

Lot 
1.16. 

Vizite de monitorizare şi evaluare în 2 unitati in perioada 23-26.06.2014,( giurgiu, jilava, jilava 
sp, jilava sp.) medic 1 4 

Lot 
1.17. 

Vizite de monitorizare şi evaluare în 5 unitati in perioada 21-24.07.2014,( margineni, targsor, 
ploiesti, Codlea) medic 1 4 

Lot 
1.18. 

Vizite de monitorizare şi evaluare în 4 unitati in perioada 04-08.08.2014,( tichilesti, braila, 
tulcea, palba, palba sp) medic 1 5 

Lot 
1.19. Vizite de monitorizare şi evaluare în 2 unitati in perioada 11-12.08.2014,( rahova, rahova sp) medic 1 2 

 
Notă 
Pentru anul 2014 datele exacte vor fi precizate cu 30 zile înainte de începerea activităţii. 
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Anexa 4. la CO 750.321 din 30.04.2013  Graficul atelierelor de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB în penitenciare 
de către educatori  

Lot nr. Activitate/perioada Categorie  
consultant 

Nr. 
consultanţi 
participanţi 

Nr. Zile/  
activitate 

Lot 2.1 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori trim 3-2013,  Atelier 
I(02-05 septembrie 2013), Sovata-medic medic 

1 2 

Lot 2.2 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori trim 3-2013,  Atelier 
I(02-05 septembrie 2013), Sovata-psiholog psiholog 

1 2 

Lot 2.3 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori, trim 3-2013,  
Atelier II(16-19 septembrie 2013), Sovata-medic medic 

1 2 

Lot 2.4 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori, trim 3-2013,  
Atelier II(16-19 septembrie 2013), Sovata-psiholog psiholog 

1 2 

Lot 2.5 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori, trim 3 2013,  Atelier 
III(23-26 septembrie 2013), Sovata medic 

1 2 

Lot 2.6 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori, trim 3 2013,  Atelier 
III(23-26 septembrie 2013), Sovata psiholog 

1 2 

Lot 2.7 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori trim 2-2014,  Atelier I- 
(5-8 mai 2014), Sovata-medic medic 

1 2 

Lot 2.8 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori trim 2-2014,  Atelier I- 
(5-8 mai 2014), Sovata-psiholog psiholog 

1 2 

Lot 2.9 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori, trim 2-2014,  Atelier 
II- (12-15 mai 2014), Sovata-medic medic 

1 2 

Lot 2.10 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori,trim 2-2014,  Atelier II 
(12-15 mai 2014), Sovata-psiholog psiholog 

1 2 

Lot 2.11 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori, trim 2-2014,  Atelier 
III- (19-22 mai 2014), Sovata-1 medic medic 

1 2 

Lot 2.12 Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori, trim 2-2014,  Atelier 
III- (19-22 mai 2014), Sovata-1 psiholog psiholog 

1 2 

Notă 
Pentru anul 2014 datele exacte vor fi precizate cu 90 zile înainte de începerea activităţii. 
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Anexa 5. la CO 750.321 din 30.04.2013  Graficul meselor rotunde/paneluri de experţi pentru evaluarea activităţilor de educaţie 

pentru prevenirea TB în penitenciare 

 

Lot nr. Activitate/perioada Categorie  
consultant 

Nr. 
consultanţi 
participanţi 

Nr. Zile/  
activitate 

Lot 
3.1. 

Masa rotunda pentru evaluarea activităţilor de educaţie pentru prevenirea TB trim 2-2013,   
12-14 august 2013, Sovata 

experti guvernamentali 
programe 

educationale/proiecte 
2 2 

Lot 
3.2. 

Masa rotunda pentru evaluarea activităţilor de educaţie pentru prevenirea TB trim 2-2013,   
12-14 august 2013, Sovata  

psiholog/coordonator 
proiect  1 2 

Lot 
3.3. 

Masa rotunda pentru evaluarea activităţilor de educaţie pentru prevenirea TB trim 2-2013,   
12-14 august 2013, Sovata  

sociolog/coordonator 
campanie IEC 1 2 

Lot 
3.4. 

Masa rotunda pentru evaluarea activităţilor de educaţie pentru prevenirea TB trim -2014, 11-13 iunie 
2014, Sovata  

experti guvernamentali 
programe 

educationale/proiecte  
2 2 

Lot 
3.5. 

Masa rotunda pentru evaluarea activităţilor de educaţie pentru prevenirea TB trim 2-2014, 11-13 iunie 
2014, Sovata -1 psiholog/coordonator proiect  

psiholog/coordonator 
proiect  1 2 

Lot 
3.6. 

Masa rotunda pentru evaluarea activităţilor de educaţie pentru prevenirea TB trim 2-2014, 11-13 iunie 
2014, Sovata - 1 sociolog/coordonator campanie IEC 

sociolog/coordonator 
campanie IEC 1 2 

 
Notă 
Pentru anul 2014 datele exacte vor fi precizate cu 90 zile înainte de începerea activităţii. 
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Anexa 6 la CO 750.321 din 30.04.2013   Graficul atelierelor comune de evaluare a implementării PNCT şi CI TB în penitenciare  
 
  
 

Lot nr. Activitate/perioada Categorie  
consultant 

Nr. 
consultanţi 
participanţi 

Nr. Zile/  
activitate 

Lot 
4.1. 

Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori, trim 3-2013,  
Atelier I (16-19 septembrie 2013), Sovata medic 2 2 

Lot 
4.2. 

Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori, trim 3 2013,  Atelier 
II(23-26 septembrie 2013), Sovata medic 2 2 

Lot 
4.3. 

Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori, trim 2-2014,  Atelier 
I- (2-4 iunie 2014), Sovata medic 2 2 

Lot 
4.4. 

Ateliere de evaluare a activităţilor educaţie pentru prevenirea TB de către educatori, trim 2-2014,  Atelier 
II- (4-6 iunie 2014), Sovata medic 2 2 

 
Notă 
Pentru anul 2014 datele exacte vor fi precizate cu 90 zile înainte de începerea activităţii. 
 


