
TERMENI DE REFERINȚĂ 

Asistență tehnică pentru, ajustarea și completarea cadrului normativ al Consiliul naţional de 

coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor 

cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei   

 

 

A. INFORMAȚIA GENERALĂ 

 

Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei 

HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (CNC TB/SIDA)  este o 

structură intersectorială de nivel naţional, ce reflectă priorităţile şi angajamentul Republicii Moldova 

în combaterea tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală. 

Scopul CNC TB/SIDA este de a contribui la implementarea eficientă a activităţilor din cadrul 

programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere 

sexuală şi de control al tuberculozei, prin atragerea, coordonarea, monitorizarea şi gestionarea 

granturilor, oferite de organizaţiile internaţionale ca răspuns la necesităţile ţării în atingerea 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Totodată, CNC TB/SIDA reprezintă mecanismul central prin 

care Fondul Global de combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei, donatorul principal al Republicii 

Moldova în controlul celor două epidemii, oferă resurse financiare pentru susținerea răspunsului 

național TB/HIV. 

 

CNC TB/SIDA își desfăşoară activitatea în baza Regulamentului cu privirea la constituirea CNC 

TB/SIDA (aprobat prin HG 825 din 03.05 2005), a Manualului  operaţional (aprobat de către CNC 

TB/SIDA, Hotărârea Nr. 3 din 27 iunie 2011), legislației RM și recomandărilor Fondului Global de 

combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei (FG) și altor donatori.  

În prezent, Consiliul este în proces de actualizare a componenței nominale, structurilor acestuia, dar 

și a documentelor de activitate -   Manualul operaţional al CNC TB/SIDA, inclusiv anexele acestuia,  

Procedura de supervizare generală și Politica reglementării conflictelor de interese.  

 

  

B. OBIECTIVELE ȘI REZULTATUL FINAL 

 

Obiectivul de bază 

Obiectivul de bază este elaborarea, ajustarea și completarea documentelor de activitate ale CNC 

TB/SIDA:  

• Manualul operaţional al Consiliului Naţional de Coordonare al Programului Naţional de 

profilaxie şi control a infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control şi 

profilaxie a tuberculozei (CNC TB/SIDA);  

• Procedura de supervizare generală din partea Consiliului Naţional de Coordonare TB/SIDA a 

Programelor Naţionale de control şi profilaxie HIV/SIDA/ITS şi de control şi profilaxie a 

tuberculozei, a programelor/proiectelor/granturilor externe;   

• Politica reglementării conflictelor de interese pentru Consiliul naţional de coordonare a 

programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere 

sexuală şi de control al tuberculozei.   

 

Elaborarea, ajustarea și completarea cadrului normativ și legal de activitate al CNC TB/SIDA se va 

efectua în conformitate cu ultimele recomandări ale Fondului Global de Combatere   SIDA, 

Tuberculozei şi Malariei, dar și a legislației Republicii Moldova.  

Documentele de activitate actualizate vor  contribui la: 

− optimizarea funcționării Consiliului,  prezentând reguli şi proceduri care vor ghida membrii 

în activitatea acestora la toate nivelurile – decizional, operațional, de coordonare a CNC;  



− asigurarea supervizării generale a Programelor Naţionale de control şi profilaxie 

HIV/SIDA/ITS şi de control şi profilaxie a tuberculozei și a granturilor externe inclusiv 

managementul programatic, evaluarea programatică şi performanţa financiară; 

− perfectarea mecanismului central prin care Fondul Global oferă resurse financiare Republicii 

Moldova pentru susţinerea realizării programelor menționate și va avea ca scop final 

coordonarea şi eficientizarea  răspunsului naţional la infecțiile cu HIV/SIDA şi tuberculoză. 

  

Rezultatul final 

1. Elaborarea, ajustarea și completarea cu prezentarea proiectelor de documente până la data de 

30 mai 2018; 

 

2. Prezentarea proiectelor de documente  elaborate,  ajustate și completate în cadrul unui atelier 

de lucru consultativ,  perioada 01-15 iunie 2018; 

 

3. Ajustarea proiectelor de documente în baza recomandărilor parvenite la atelierul de lucru, 

perioada 16-20 iunie 2018; 

 

4. Prezentarea proiectelor de documente  în cadrul ședinței CNC TB/SIDA,   perioada 15 - 30 

iulie 2018. 

 

  

C. CONDIȚII PENTRU CONSULTANȚĂ 

 

Durata estimativă pentru elaborarea proiectelor de documente:   Contractarea a 3 consultanți 

pentru  15 zile lucrătoare per consultant  pentru o perioadă de 3 luni.  

 

Management consultanței: Consultanții vor lucra în coordonare cu Grupul de lucru pentru ajustarea 

cadrului normativ a CNC a Programelor naţionale de profilaxie  şi control a infecţiei HIV/SIDA/ITS   

şi de control al tuberculozei. 

  

 

D. PROFILUL CONSULTANTULUI 

 

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare) 

 

1. Calificare de bază – 70 puncte 

1.1. Studii superioare în medicina, cu calificare în boli infecțioase, TB, HIV, epidemiologie;  

1.2. Experiență în domeniul HIV/tuberculoză  minimum 5 ani;   

1.3. Experiență în elaborarea actelor normative (instrucțiuni, ordine, standarde, protocoale, 

ghiduri). 

1.4. Limba română – obligatoriu;. 

 

2. Calificări suplimentare – 30 puncte 

2.1. Categorie  de calificare în boli infecțioase,  epidemiologie și sănătate publică; 

2.2. Experiență în elaborarea documentelor normative în domeniul HIV, tuberculoză; 

2.3. Limba engleza și limba rusă constituie un avantaj. 


