TERMENI DE REFERINȚĂ
Selecție consultant realizare studiu privind serviciile de prevenire și suport pentru
PLHIV din România
Obiectivul selecției
Prezenții termeni de referință vizează identificarea de către Uniunea Națională a Organizațiilor
Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) a unui consultant care să contribuie la realizarea
unui studiu privind serviciile de prevenire și suport pentru PLHIV din România.
Selecția se realizează în cadrul proiectului “Creșterea rolului societății civile în furnizarea de
servicii de suport pentru PLHIV în Romania”, finanțat de Fondul Global de Combatere a
HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei.
Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor
Studiul colectează date de la mai mulți contribuitori naționali guvernamentali și neguvernamentali
privind serviciile de prevenire si suport pentru PLHIV, la nivel național, (serviciile existente,
impactul și eficacitatea serviciile existente, nevoi, priorități), analizează date statistice la nivel
national și regional, analizează rapoarte, studii, documente științifice, analizează cadrul legal
existent în direcția finanțării și contractării acestor servicii.
Sarcini:
Consultantul îndeplinește următoarele sarcini: se documentează cu privire la tema studiului,
analizează statistici, rapoarte oficiale, studii, documente știintifice, identifică tipuri de servicii de
prevenire si suport pentru PLHIV din România și analizează modul în care acestea funcționează,
analizează cadrul legal existent în direcția finanțării și contractării, contactează instituțiile
guvernamentale responsabile, cât și de la autoritățile publice locale și ONG-urile active în domeniu
și solicită informații relevante pentru realizarea studiului, organizează consultări cu reprezentanți
ai PLHIV din România pentru a valida informațiile și pentru a evalua nevoia de servicii,
organizează și structurează informația obținută.
Calendar:
Perioada de desfășurare a activității:
Activitatea începe la 1 Octombrie 2019 și se va desfășura pe durata a 35 de zile, împărțite pe 3
trimestre.
Livrabile (documente de justificare a activității):
• 31 Decembrie 2019- Proiectul studiului privind serviciile de prevenire și suport pentru
PLHIV din România
• 30 Iunie 2020 Studiu final privind serviciile de prevenire și suport pentru PLHIV din
România
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Formă de contractare: Contract cesiune drepturi de autor
Calificările necesare şi experiență:
Studii universitare în științe sociale.
Experiență de minim cinci ani în activități derulate în aria HIV/SIDA (prevenire,
supraveghere epidemiologică, cercetare, monitorizare și evaluare de proiect, furnizare de
servicii psihosociale pentru pacienții afectați de HIV/SIDA).
Experiență de minim trei ani în activități de monitorizare și/sau evaluare de proiecte de
sănătate și în redactarea de rapoarte narative de monitorizare sau evaluare.
Constituie un avantaj experiența de lucru cu organizațiile neguvernamentale active în aria
HIV/SIDA.
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
Ofertă tehnico-financiară

Dată limită
Cei interesați sunt rugaţi să transmită până la dată limită de 20 septembrie 2019 următoarele
documentele: Curriculum vitae, Nota GDRP, ofertă financiară. Acestea pot fi transmise în format
electronic pe adresa unopa@unopa.ro sau pot fi depuse direct la punctul de lucru al Federatiei
UNOPA din Str. Stefan Greceanu nr.7, etaj 1, apart.2, sector 2, Bucuresti.
Contact:
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 021 3199329 sau e-mail:
unopa@unopa.ro , persoană de contact Iulian Petre- Manager proiect.
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