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Consultant național pentru evaluarea
realizării planului de sustenabilitate pe
domeniul TB
Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca
scop promovarea valorilor societăţii deschise în Moldova.
Misiunea departamentului Sănătate Publică este de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea
politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea
socială și justiția. Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de
sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul
sănătăţii şi a serviciilor de sănătate.
Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs pentru angajarea unui
consultant (grup de consultanți) pentru a efectua evaluarea realizării planului de tranziție pe domeniul
TB în contextul răspunsului național la TB.
Consulțanța este planificată în cadrul implementării Strategiei curente a Fundației Soros-Moldova și este
parte a planului de activitate a Departamentului Sănătate Publică al Fundației pentru anul 2019.
Context
În prezent este în proces de implementare cel de-al cincilea Program național de control al tuberculozei
pentru anii 2016-2020. De la implementarea primelor Programe Naționale, acoperirea financiară a fost
asigurată semnificativ din surse externe. Fondul Global pentru combaterea SIDA, TB și Malariei (FG) este
cel mai important donator care susține răspunsurile naționale privind TB și HIV/SIDA. Din 2003, FG a
aprobat 134,7 milioane USD pentru susținerea acestor programe, dintre care 125 milioane au fost
angajate și 121 milioane au fost plătite. În prezent, Republica Moldova implementează două granturi
acordate de FG, care se ridică la 15,8 milioane EUR pentru perioada 2018-2020. Aceste fonduri pentru
perioada de până în 2020 sunt cu aproximativ 40% mai mici pentru răspunsul la HIV și cu 50% mai mici
pentru răspunsul național la TB, comparativ cu finanțarea anterioară pentru perioada 2015-2017.
Reducerea semnificativă a resurselor financiare atât pentru programul TB cât și pentru programul HIV au
pus partenerii de realizare a ambelor programe să analizeze modalitățile de reducere a poverii celor
două boli cu mai puține resurse, încă în 2017, cînd a fost elaborată solicitarea de finanțare către Fondul
Global pentru combaterea SIDA, TB și Malariei pentru perioada 2018-2020.
Pentru a răspunde impedimentelor și deficiențelor de natură normativă de reglementare, financiare,
legate de deficite de resurse, de coordonare, dar şi programatice a fost elaborat Planul de
sustenabilitate (de tranziție) a Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020 (PN
TB). Planul a fost elaborat într-un format de largă participativitate a actorilor implicați în realizarea
activităților PN TB.
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Planul de sustenabilitate a fost planificat pentru implementare pentru perioada 2017-2020. Astfel,
Fundația, de comun acord și la solicitarea Comitetului populațiilor afectate (Comitetul KAP) oferă suport
pentru evaluarea gradului de implementare a acestuia la mijloc de termen. Rezultatele evaluării sunt
importante și din perspectiva elaborării următoarelor programe HIV și TB, dar și a următoarei aplicații
către Fondul Global.

Sarcinile de bază ale Consultantului:

-

-

-

Elaborarea unui raport privind evaluarea gradului de realizare a Planului de sustenabilitate pe
domeniul TB:
Analiza documentelor relevante (ex. PN TB, inclusiv bugetul, Planul de sustenabilitate, inclusiv
planificarea bugetară și finanțarea de facto)
Colectarea informației relevante privind executarea Planului de sustenabilitate și impactul
asupra situației în domeniu.
Analiza modului în care autoritățile naționale, sistemul de sănătate au realizat Planul de
sustenabilitate referitor la elaborarea de acte normative de reglementare, de coordonare, dar şi
programatice.
Analiza modului în care autoritățile naționale, sistemul de sănătate au preluat costuri-cheie ale
răspunsului național TB în vederea asigurării unei tranziții și o menținere a impactului în
condițiile reducerii finanțării FG.
Elaborarea proiectului raportului cu recomadări relevante constatărilor.
Încorporarea propunerilor și sugestiilor asupra proiectului parvenite de la partenerii din
domeniu și prezentarea versiunii finale a raportului.
Prezentarea raportului în cadrul KAP, GTL CNC TB.

Perioada de implementare: pînă la 2 luni
Cerinţe faţă de aplicant:
 studii relevante în domeniul consultanței;
 experiență de elaborare a materialelor analitice în domeniul sănătații;
 cunoașterea domeniului TB va constitui un avantaj;
 abilităţi profunde de analiză şi sistematizare;
 abilităţi excelente de auto-organizare;
 capacitate de expunere și scriere coerentă, structurată şi accesibilă;
 responsabilitate, creativitate, flexibilitate.
Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:
 CV-ul candidatului (cu indicarea a 2 persoane de referință)
 Un Plan sumar pentru realizarea sarcinilor (maximum 1 pagină).
Evaluarea dosarelor va avea loc în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:
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Criterii de evaluare

Punctaj maxim

Calificarea: studii superioare relevante

10

Experiență:experiență în analizelor similare în domeniul social (sănătății, alte
domenii conexe subiectului abordat). Cunoașterea domeniului TB va constitui
un avantaj.

60

Eficiența Planului sumar propus

30

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

100

Persoanele interesate vor depune dosarul până la data de 15 iulie 2019, ora 14.00.
Dosarul complet poate fi expediat la adresa de e-mail recruitment@soros.md
cu mențiunea „Consultant pentru evaluarea realizării planului de sustenabilitate TB”.

