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TERMENI DE REFERINTA 
Experți monitorizare și evaluare pentru vizitele în laboratoarele unde se va efectua 

ancheta de chimiorezistență  

Experti pentru sesiunile de instruire din cadrul anchetei de chimiorezistență  

 

I. Informaţii generale despre Proiect 

 

Tara: Romania 
Titlul Programului: Ancheta nationala de chimiorezistență pentru 

medicamentele anti TB de linia 1 

Numarul Grantului: ROM-607-G04-T [TFM Funding ] – finantat de 
Fondul Global de Lupta Impotriva SIDA, 
Tuberculozei si Malariei (FG) 

Componenta: Tuberculoza 
Primitor Principal: Fundatia Romanian Angel Appeal 

 

II. Obiectivul serviciilor  
 

a) Efectuarea vizitelor de monitorizare si evaluare în laboratoarele ce vor fi 
implicate in ancheta de chimiorezinstență  

b) Susținerea sesiunilor de instruire din cadrul anchetei de chimiorezistență 
 
III. Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor consultanţilor 
În vederea îndeplinirii obiectivului, consultanţii vor desfăşura următoarele activităţi:  

• Susținerea sesiunilor de instruire din cadrul anchetei de chimiorezistență, in locațiile 
stabilite de achizitor. Fiecare formator va susține cel puțin 2 sesiuni de instruire.  
• Efectuarea a minim 70 vizite de supervizare în laboratoarele ce vor fi implicate in 
ancheta de chimiorezistență și întocmirea raportului de vizită. La o vizită vor 
participa 2 experți M&E. 
• Îndeplinirea oricăror alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune 
condiţii a activităţilor sus-menţionate. 

În baza experienţei în domeniu, Consultantului/Consultanților li se solicită să presteze 
serviciile luând în considerare principiul economiei şi eficienţei şi să ofere nivelul etic şi 
profesional cel mai ridicat.   
 

Următoarele rezultate sunt asteptate: 
- 8 sesiuni de instruire susținute pentru aproximativ 160 persoane (în medie 20 persoane / 
sesiune de instruire).  
- 70 vizite monitorizare si evaluare in laboratoarele ce vor fi implicate in ancheta de 
chimiorezistență. 
 

Bugetul maxim disponibil pentru aceasta achiziție este de 12.480,00 Euro, sumă ce 

include toate taxele și impozitele aferente legislației naționale în vigoare.  

Oferta financiara se va întocmi tinând seama de onorariul / zi / sesiune de instruire sau 

pe vizită de monitorizare si evaluare. Oferta financiară va fi exprimată în Euro, plata 
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urmând a fi efectuată în Lei după prestarea serviciilor, cursul de schimb aplicabil fiind 

cursul obținut de Achizitor de la banca în care este deschis contul proiectului.  

 

IV. Calificările necesare: 
În vederea realizării obiectivului se vor selecta consultanţi, cu experienţă profesională şi 
calificări din sfera controlului TB-MDR, și responsabilităţi diferite în elaborarea ghidului, 
după cum urmează: 
 

A. Experți monitorizare și evaluare pentru vizitele în laboratoarele unde se va 

efectua ancheta de chimiorezistență 

Calificări generale: 
- Studii superioare în domeniul medical (specialitatea pneumoftziologie și/sau 

sănătate publică și management sanitar sau medicină de laborator constituie un 
avantaj): experienţă de minim 2 ani în elaborarea de materiale ştiinţifice, lucrări, 
studii medicale sau manuale în domeniul medical cu tema controlului tuberculozei 
şi a tuberculozei multidrog-rezistente 

- cunoştinţe de operare PC – Windows, Internet Explorer 
- cunoştinţe limba engleză: scris, vorbit nivel avansat 

 
Calificări specifice:  

- minim 2 ani experiență în realizarea vizitelor de supervizare / monitorizare si 
evaluare în laboratoare  

- participarea/experiența națională/internațională în domeniu constituie un avantaj 
 
V. Criterii de evaluare 

 
CRITERII 

PUNCTAJ 

MAXIM POSIBIL 

1. 

Calificări Generale  
- Studii superioare în domeniul medical (specialitatea 

pneumoftziologie și/sau sănătate publică și management sanitar sau 
medicină de laborator constituie un avantaj): experienţă de minim 2 
ani în elaborarea de materiale ştiinţifice, lucrări, studii medicale sau 
manuale în domeniul medical cu tema controlului tuberculozei şi a 
tuberculozei multidrog-rezistente: 15 puncte  

- cunoştinţe de operare PC – Windows, Internet Explorer:15 puncte  
- cunoştinţe limba engleză: scris, vorbit nivel avansat: 10 puncte 

40 puncte 

2. 

Calificări şi abilităţi Specifice (experienţă în domeniul specific, relevante 
pentru sarcina alocată) 

- minim 2 ani experiență în domeniul pentru poziția pe care aplică: 15 
puncte 

- participarea/experiența națională/internațională în domeniu: 10 
puncte  

25 puncte 

3. Oferta financiară 35 puncte 
 Punctaj maxim  total 100 puncte 

 
Selectarea Consultantului: 
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Candidatul care obţine punctajul cel mai bun de evaluare și care are cea mai avantajoasă 
ofertă financiară va fi invitat pentru semnarea contractului, va fi înregistrat într-o bază de 
date și va presta serviciile în funcție de  nevoile proiectului și disponibilitatea sa.  
 

B. Experți pentru sesiunile de instruire din cadrul anchetei de chimiorezistență 
Calificări generale: 

- Studii superioare în domeniul medical (specialitatea pneumoftziologie și/sau 
sănătate publică și management sanitar sau medicină de laborator constituie un 
avantaj): experienţă de minim 2 ani în elaborarea de materiale ştiinţifice, lucrări, 
studii medicale sau manuale în domeniul medical cu tema controlului tuberculozei 
şi a tuberculozei multidrog-rezistente 

- cunoştinţe de operare PC – Windows, Internet Explorer 
- cunoştinţe limba engleză: scris, vorbit nivel avansat 

 
Calificări specifice:  

- minim 3 sesiuni de  instruire susținute 
- certificat formator sau echivalent constituie un avantaj 

 
V. Criterii de evaluare 

 
CRITERII 

PUNCTAJ 

MAXIM POSIBIL 

1. 

Calificări Generale  
- Studii superioare în domeniul medical (specialitatea 

pneumoftziologie și/sau sănătate publică și management sanitar sau 
medicină de laborator constituie un avantaj): experienţă de minim 2 
ani în elaborarea de materiale ştiinţifice, lucrări, studii medicale sau 
manuale în domeniul medical cu tema controlului tuberculozei şi a 
tuberculozei multidrog-rezistente: 15 puncte  

- cunoştinţe de operare PC – Windows, Internet Explorer:15 puncte  
- cunoştinţe limba engleză: scris, vorbit nivel avansat: 10 puncte 

40 puncte 

2. 

Calificări şi abilităţi Specifice (experienţă în domeniul specific, relevante 
pentru sarcina alocată) 

- minim sesiuni de instruire susținute: 15 puncte 
- certificat formator sau echivalent: 10 puncte  

25 puncte 

3. Oferta financiară 35 puncte 
 Punctaj maxim  total 100 puncte 

 
Selectarea Consultantului: 
Candidatul care obţine punctajul cel mai bun de evaluare și care are cea mai avantajoasă 
ofertă financiară va fi invitat pentru semnarea contractului, va fi înregistrat într-o bază de 
date și va presta serviciile în funcție de  nevoile proiectului și disponibilitatea sa.  
 

VI. Locaţie şi raportare 
Consultanţii îşi vor desfăşura activitatea în Bucureşti și in celelate județe implicate în 
ancheta de chimiorezistență (Bistrița-Năsăud, Tulcea, Hunedoara, Ialomița, Satu Mare, 
Gorj, Mehedinți, Buzău, Caraș-Severin, Arad, Vrancea, penitenciarul Jilava, 



4 
 

penitenciarul Tg Ocna, Bihor, Brăila, Dâmbovița, Argeș, Botoșani, Călărași, Maramureș, 
Giurgiu, Mureș, Vaslui, Teleorman, Suceava (2 laboratoare), Olt, Prahova, Timiș, Bacău, 
Neamț, Galați, Iași, Constanța (2 laboratoare), Dolj (2 laboratoare), Ilfov). 
 
Candidații vor transmite oferta lor sub forma:  

- CV în limba română (format Europass sau alt format echivalent), în care se va 
menționa și oferta financiară astfel: 

o pentru vizitele de monitorizare: onorariul / zi / vizită de monitorizare 
(fiecare vizită va avea durată de 1 zi) 

o pentru sesiunile de insturire: onorariul / zi / sesiune de instruire (fiecare 
sesiune va avea durată de 1 zi). 

- Copie act de identitate 
- Copie dovada/adeverință venit din contract de muncă/ pensie 
- Date identificare fiscală candidat: ” Dl./Dna. ....................., [specialitate],  

domiciliat în localitatea adresa completa: ..............................................., care se 
legitimează cu C.I. seria ........... nr. ............... eliberat la data de ................... de 
către ......................., având CNP ............................ cu cont in Lei deschis la 
Banca ............................ cod IBAN ........................................” 

 
Menționăm că serviciile de cazare, masă și transport vor fi suportate de Achizitor și nu 
fac obiectul prezentei achiziții.  
 

 

 

 


