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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axă prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiţii 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență 
medicală și servicii sociale de interes general 
Obiectivul specific 4.9: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și 
servicii sociale de interes general 
Titlul proiectului: Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al 
tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente 
Contract nr. POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426) 

 

 

 

Termeni de referință 
Selecție expert implementare 

 

 

 

Obiectivul selecției 
 

Prezenții termeni de referinţă vizează identificarea de către Uniunea Națională a 

Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) a unui expert implementare care 

va asigura  implementarea si organizarea tehnica si logistica a activității de sprijinire a grupului 

țintă (persoane aparținînd grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de screening) 

în vederea participării acestuia la tratament (consiliere psihologica, peer-to-peer suport, 

subvenții și alte servicii adaptate și necesare). 

 

Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor  

 

Expertul implementare este membru în cadrul echipei de proiect de la nivelul partenerului 

UNOPA.  

 

Expertul implementare, va avea următoarele responsabilităţi:  

 

• In calitate de membru al echipei de proiect, preia spre soluționare din partea 

coordonatorului de proiect sarcini în domenii ca: organizare, comunicare, logistica, 

diverse evidente - baze de date  dar și execuția de lucrari și studii de specialitate în 

functie de expertiză; 

• Asistă coordonatorul de proiect în planificarea și stabilirea resurselor ce vor fi alocate 

pentru derularea optimă a activităților; 

• Participă la elaborarea metodologiei de identificare, recrutare și selecție a grupului țintă 

din proiect; 
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• Confirmă includerea pacienților, apartinând grupului țintă, propuși de echipa 

multidisciplinară, în proiect; 

• Este responsabil de existența dosarului pacientului în proiect; 

• Ține evidența beneficiarilor înscrisi în proiect; 

• Colaborează cu echipa multidisciplinară în vederea menținerii în proiect a persoanelor 

din grupul țintă în vederea finalizarii tratamentului anti -TB; 

• Colaborează cu medicul din echipa multidisciplinară în vederea realizarii centralizarilor 

lunare/trimestriale legate de aderența la tratament a pacienților inclusi în proiect și a 

centralizărilor pentru asigurarea stimulentelor pacienților; 

• Înregistrează in baza de date a proiectului serviciile primite de pacientii inclusi în 

proiect; 

• Pregătește informațiile legate de grupul țintă și serviciile primite în proiect în vederea 

raportării; 

• Centralizează datele din proiect cu privire la grupul țintă pentru analiza statistică în 

vederea determinării eficacității măsurilor întreprinse, pentru elaborarea de rapoarte, 

studii, informări cu privire la rezultatele obtinuțe; 

• Contribuie la reevaluarea periodică a pacienților diagnosticați în vederea determinării 

eficacității măsurilor întreprinse din punctul de vedere al aderenței la tratament și 

ajustarea acestora dupa nevoi; 

Calendar: 

 

• Perioada de desfășurare a activității: Aprilie 2019-Decembrie 2020 (21 de luni). 

 

Locație și raportare: 

Expertul implementare își va desfășura activitatea la sediul partenerului UNOPA. 

O parte importantă a raportării necesită cunostințe de utilizare excel. 

Documente întocmite: 

•  Întocmește lunar raport de activitate  

•  Completează fișa individuală de pontaj 

 Gestioneaza centralizatorul de pacienți al proiectului  și actualizează informații 

despre pacienți si serviciile primite 

•  Intocmeste Centralizatoarele lunare/trimestriale legate de aderența la tratament 

•  Intocmeste centralizările pentru asigurarea stimulentelor pacienților 

 

 

Formă de contractare: Contract individual de muncă pe durată determinată 

 

Program de lucru: 84 ore/luna; Program flexibil și inegal, stabilit de comun acord cu echipa 

de proiect. 
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Calificările necesare şi experiență: 

 

• A absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate în domeniul socio-

uman, cu diplomă de licență/master, obținută într-o instituţie de învățământ 

superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, 

după caz, potrivit legii. 

• minim 2 ani de experienţă în lucrul cu grupuri vulnerabile 

• minim 5 ani de experiență in lucrul pe proiecte din fonduri nerambursabile 

• cunoștinte legate de comunicare, tehnici și metode de diseminare a informațiilor 

• bune cunoștinte de limba romană 

• cunoştinţe operare PC (Microsoft Word, Excel, Outlook) 

 

Criterii de evaluare 

 
CRITERII 

PUNCTAJ 

MAXIM POSIBIL 

1. 

Calificări Generale:  

- diplomă de licență și master domeniu socio-uman (minim 4 ani studii) - 30 

puncte 

- cunoştinţe operare PC (Microsoft Word, Excel- prioritar, Outlook) –  20 

puncte 

50 puncte 

2. 

Calificări şi abilităţi Specifice: 

-  Experienţă în asistarea grupurilor vulnerabile: 

    2 ani - 10 puncte 

    Peste 2 ani - 15 puncte 

- Experință în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile 

5 ani - 25 puncte 

Peste 5 ani- 35 de puncte 

 

 

50 puncte 

 Punctaj maxim  total 100 puncte 

 

Documente necesare 

• CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa pentru îndeplinirea 

termenilor de referinţă; 

• Alte diplome și documente relevante 

• Notă de informare privind GDRP semnată 
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Dată limită  

Cei interesați sunt rugaţi să transmită până la dată limită de 15 martie 2019 documentele 

menţionate  Acestea pot fi transmise în format electronic pe adresa programe@unopa.ro 

 

 

 

Etape procedură de selecție 

- Depunere CV și documentele enumerate mai sus, alături de Nota de informare privind 

GDRP semnată prin email  

- Evaluarea și selecția aplicațiilor primite în vederea invitării la interviu  

- Interviu de angajare 

- Comunicarea rezultatului interviului de angajare 

 

 

Contact: 

Pentru informații suplimentare privind termenii de referinţă, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 

021 319 93 29 sau e-mail: programe@unopa.ro , persoană de contact Geanina Surdu. 
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