TERMENI DE REFERINȚĂ
Consultant local în vederea dezvoltării unei platforme online (CCM Hub) cu resurse
informaționale din domeniul TB și HIV

INFORMAȚIA GENERALĂ
Infecția HIV/SIDA, infecțiile cu transmitere sexuală ș i tuberculoză reprezintă probleme
prioritare de sănătate publică , care, pe lângă domeniul medical, implică ș i aspecte sociale,
economice, de dezvoltare, caracterizate prin complexitate cu impact asupra societății.
Răspunsul țării la tuberculoză și HIV se bazează pe Programe naționale de control al
tuberculozei și HIV/SIDA robuste si bine prioritate, care sunt coordonate, începând cu anul
2003, de către Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și
control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al
tuberculozei (CNC TB/SIDA). În iunie 2020, CNC a aprobat planuri strategice de prevenire si
control TB și HIV pentru următorii cinci ani (2021-2025). Scopurile de bază ale programelor
sunt minimizarea consecinţelor, reducerea poverii acestor maladii în societate, prin
asigurarea accesului ș i acoperirea cu servicii de prevenire, diagnostic, tratament ș i suport de
calitate ș i aplicarea intervențiilor strategice centrate pe pacient ș i grupurile cu risc sporit de
expunere.
În vederea atingerii acestor obiective și implementării intervențiilor aferente, R. Moldova
beneficiază de asistenta financiară nerambursabilă a Fondului Global de luptă Împotriva
SIDA, Tuberculozei si Malariei (FG). Actualmente, CNC TB/SIDA asigură coordonarea
grantului consolidat TB/HIV – MDA-C-PCIMU (2021-2023), implementat de Recipientul
Principal al granturilor FG – IP UCIMP DS. Grantul în cauză este bine racordat la obiectivele
PN TB/HIV, care prevăd consolidarea sistemelor reziliente de sănătate, inclusiv cele
informaționale, prin asigurarea unui management eficient al acestora.
În acest scop, grantul MDA-C-PCIMU (2021-2023) prevede intervenții focusate pe
consolidarea capacităților și instrumentelor de comunicare aplicate de CNC TB/SIDA, cel
care asigurară funcția de comunicare, inclusiv schimbul de informații între membrii
Consiliului și instituțiile antrenate în implementarea programelor naționale si granturile FG.
Astfel, a apărut necesitatea dezvoltării și menținerii unei platforme online (Info Hub) care va
găzdui mai multe categorii de informații, documente elaborate în domeniul HIV/SIDA/ITS și
TB, multimedia, oportunități de instruire la distanță etc. Bibliotecă dată va servi ca o sursă
sigură de informație pentru toți partenerii care activează în domeniul HIV/SIDA/ITS și TB.
Acest fapt va facilitatea și ușura considerabil procesul de filtrare a documentelor de ordin
tehnic, juridic, organizațional etc., în timp util și dintr-o singură sursă.

Hub-ul informațional respectiv va fi parte componenta a site-ului CNC TB/SIDA http://www.ccm.md/.
OBIECTIVELE ȘI REZULTATUL FINAL
Obiectivul de bază al sarcinii: Crearea unei platforme online (Hub informațional TB/HIV)
în baza paginii oficiale/cu legătură la site-ul CNC, care va stoca toată informația relevantă din
domeniul activităților ce țin de prevenirea și controlul infecțiilor HIV/SIDA/ITS/TB și alte
informații relevante din aceste domenii.
Obiective specifice
Sarcinile Consultantului recrutat vor include:
1. Elaborarea, consultarea și definitivarea conceputului platformei online;
2. Asigurarea procesului de creare a bibliotecii online în colaborare cu echipa IT
(aplicarea conceptului și alte aspecte tehnice necesare);
3. Identificarea și colectarea tuturor documentelor compatibile scopului propus –
strategii, rapoarte, studii, protocoale, bune practici cu privire la TB și HIV, (în format
text, imagine, video, multimedia);
4. Stocarea și plasarea tuturor fișierelor în conformitate cu conceptul agreat;
5. Informarea tuturor partenerilor CNC și actorilor activi în domeniile TB și HIV cu
privire la lansarea platformei;
6. Cooperarea ulterioară cu toate părțile interesate în vederea identificării,
recepționării și plasării noilor informații în meniul bibliotecii on-line;
7. Asigurarea bunei funcționalități a platformei și actualizarea permanentă a bibliotecii
cu resurse relevante și disponibile din domeniului TB și HIV;
8. Asigurarea mentenanței și soluționarea dificultăților tehnice apărute la nivelul
platformei tehnice.
Produse și rezultat final
•
•

Platformă în format HUB funcțională creată cu legătura la site-ul CCM.
Raport privind funcționarea si mentenanța hub-ului.

CONDIȚII PENTRU CONSULTANȚĂ
Durata estimativă: 01.03.2022 – 31.12.2023
PROFILUL CONSULTANTULUI
Calificare de bază – 90 puncte
•
•
•

Studii superioare în jurnalism sau comunicare;
Experiență relevantă în dezvoltarea și menținerea platformelor online;
Experiență în domeniul HIV/TB minimum 5 ani;

•
•

Cunoașterea și utilizarea computerului, programelor, aplicațiilor de design, la nivelul
ce permite realizarea sarcinilor propuse;
Cunoașterea limbii române – obligator.

Calificări suplimentare – 10 puncte
Limba Engleza și Limba Rusă constituie un avantaj

