ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
REFORMA SECTORULUI SANITAR - PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII ȘI EFICIENȚEI SISTEMULUI DE SĂNĂTATE”
Împrumut nr.: 8362 RO
CERERE DE EXPRESII DE INTERES
Selecție Consultant Individual – Specialist Mediu , Sănătate și
Securitate
România a primit un Împrumut din partea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție
și Dezvoltare (BIRD) în vederea susținerii implementării Reformei Sectorului Sanitar.
Obiectivul prezentului Proiect este de îmbunătăți gradul de accesibilitate, calitatea și
eficacitatea serviciilor medicale din România.
Componenta 1 va susține raționalizarea serviciilor medicale prin consolidarea
spitalelor de importanță cheie care vor deveni coloana vertebrală a rețelei medicale. Proiectul
va oferi susținere pentru serviciile medicale selecționate din 7 spitale regionale de urgență, 44
de spitale județene și aproximativ 15 spitale locale, ca etape principale, cu scopul de a:
(a) redefini rolul spitalului în sistemul sanitar;
(b) fuziona serviciile și reduce numărul de spitale cu o singură specializare; și
(c) îmbunătăți serviciile oferite de spitale care funcționează la nivelul mai multor clădiri, prin
mutarea acestora într-o singură locație, cu o platformă integrată de diagnostic și intervenție.
Această componentă include lucrări pentru modernizarea și extinderea anumitor
departamente/ secții ale unor spitale selecționate, în vederea îmbunătățirii serviciilor medicale
la nivelul: sălilor de operație, unităților de terapie intensivă, secțiilor de arși, unităților de
radioterapie, serviciilor de urgență și diagnostic (imagistică medicală).
UMP (Unitatea de Management al Proiectului) ca Agenţie de Implementare în cadrul
Ministerului Sănătăţii, a format o echipă tehnică pentru implementarea proiectului,
responsabilă de implementarea aspectelor legate de proiect, conform cerințelor agreate de
către UMP și BIRD. Una dintre cerințele cele mai importante legate de Proiect este
administrarea aspectelor proiectului în conformitate cu politicile și procedurile de securitate
ale Băncii Mondiale.
Obiectivul proiectului va fi atins prin conformarea cu legislația aplicabilă în România
dar și cu politicile de securitate a mediului și de securitate socială ale Băncii Mondiale
descrise în Planul Cadru de Management al Mediului (FEMP- elaborat în cadrul Proiectului).
Unitatea de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Sănătății (MS - UMP)
intenționează să utilizeze o parte din fondurile alocate Proiectului pentru a angaja un
Specialist pentru Mediu, Sănătate și Securitate în vederea asigurării conformității cu
cerințele de mediu și securitate socială, precum și cu cele de securitate în construcții civile.
Un specialist MSS (Consultant) angajat de către UMP va asigura implementarea cerințelor de
securitate. Acestea vor avea la bază prevederile legislației de mediu din România, dar și
procedurile și politicile Băncii Mondiale relevante de securitate în domeniu.
Numărul total de zile de implicare a Consultantului este estimat la minim 320 de zile
lucrătoare pe durata a 36 de luni, începând cu data 15 Decembrie, 2017, până la finalizarea
Proiectului (31 decembrie 2020). Consultantul va fi angajat prin contract de
colaborare/prestări servicii. Acesta poate fi persoană fizică autorizată sau poate deţine o
societate.
Candidații vor trebui să menționeze perioada ( ele) de disponibilitate.
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Consultantul individual va avea următoarele calificări:
 Diplomă studii superioare relevante (managementul mediului, științe sociale,
construcții civile sau inginerie de instalații, geologie, mediu), și cel puțin cinci ani de
experiență profesională în proiecte de evaluare de mediu și socială, precum și
management de mediu și social, într-o gamă largă de domenii;
 Cunoașterea legislației române cu privire la protecția mediului, precum și a politicilor
de mediu și sociale elaborate de Banca Mondială;
 Experiență de lucru cu reglementările privind sănătatea și securitatea în muncă în
cadrul șantierelor de construcții;
 Experiență demonstrată în susținerea și / sau colaborarea cu instituțiile publice de
protecție a mediului, de dezvoltare sustenabilă/ de salvgardare socială etc.;
 Experiența adițională pe științele mediului/ ingineria mediului/ studii de mediu sau
echivalente ar putea constitui un avantaj;
 Experiență practică în domeniul monitorizării și evaluării ;
 Excelente abilități de exprimare în scris, abilitatea de a elabora rapoarte clare și
realizabile;
 Abilități puternice de facilitare, abilitatea de a conduce discuții și de a răspunde la
diverse întrebări sau feedback-uri;
 Bună cunoaştere a limbii engleze.
Ministerul Sănătății – Unitatea de Management al Proiectului, invită acum consultanții
individuali eligibili să îşi exprime interesul în oferirea Serviciilor menționate mai sus.
Consultanții individuali interesați vor depune CV-urile care vor oferi informații relevante care
să demonstreze că dețin calificările și experiența necesare pentru a furniza serviciile
menționate, mai exact:
 Informații generale privind calificările consultantului: Diplomă studii superioare
relevante (managementul mediului, științe sociale, construcții civile sau inginerie de
instalații, geologie, mediu), Experiență practică în domeniul monitorizării și evaluării;
Experiența adițională pe științele mediului/ proiectare de mediu/ studii de mediu sau
echivalente sunt considerate un avantaj; istoric activități profesionale (data, numele
angajatorului, denumirea postului ocupat, tipul activităților desfășurate), instruire
(date, organizația care a eliberat certificatul/ diploma obținută);
Abilități bune de stăpânire a limbii engleze


Infirmații privind experiența specifică a consultantului în domeniul specificat: cel
puțin cinci ani de experiență profesională în proiecte de evaluare de mediu și socială,
precum și management de mediu și social, într-o gamă largă de domenii; experiența
profesională în domeniu, descriere a proiectelor/ contractelor anterioare similare;
Cunoașterea legislației române cu privire la protecția mediului, precum și a politicilor
de mediu și sociale elaborate de Banca Mondială; Experiență de lucru cu
reglementările privind sănătatea și securitatea în muncă în cadrul șantierelor de
construcții; Experiență demonstrată în susținerea și / sau colaborarea cu instituțiile
publice de protecție a mediului, de dezvoltare sustenabilă/ de salvgardare socială etc.;

Calificările Consultanților detaliate în CV vor fi evaluate conform următoarelor criterii:
 Calificări generale ale Consultantului – maxim 40 de puncte;
 Experiența specifică a Consultantului în domeniul proiectului – maxim 60 de puncte.
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Consultantul individual va fi selectat în conformitate cu metoda de Selecție a Consultanților
Individuali stabilită de Ghidul de Selecție a Consultanților Individuali elaborat de Banca
Mondială: Selecția și angajarea Consultanților
(în cadrul Împrumuturilor Băncii
Internaţionale de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Creditelor/Granturilor de la Asociaţia
Internaţională pentru Dezvoltare) de către împrumutaţii Băncii Mondiale din ianuarie 2011,
(“Ghid Consultanți”).
Ca urmare a evaluării CV-urilor candidaţilor, se va selecta Consultantul Individual cu cea mai
mare experiență, care are cele mai bune calificări și care este capabil să ducă la bun sfârșit
proiectul și care a obținut cel mai bun scor. Consultantului Selectat i se vor transmite
Termenii de Referinţă şi i se va solicita să transmită o propunere financiară și va fi invitat la
negocierea contractului.
Se atrage atenția consultanților interesați către paragraful 1.9 al Ghidului pentru Consultanți
elaborat de Banca Mondială, care stabilește politica Băncii Mondiale cu privire la conflictul de
interese.
Unitatea de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Sănătăţii invită consultanţii
individuali eligibili să îşi exprime interesul în furnizarea serviciilor. Consultanţii individuali
interesaţi şi eligibili trebuie să transmită expresiile de interes împreună cu informaţiile legate de
experienţa relevantă, declaraţia de interes şi Curriculum Vitae (Cv) în limba română şi engleză,
la datele de contact menţionate mai jos.
Expresiile de interes trebuie să fie transmise în formă scrisă la adresa de mai jos (în persoană,
sau pe fax, sau pe e-mail) până la data de 31.10.2017, ora 17,00.
UMP îşi rezervă dreptul de a respinge aplicaţiile primite după data şi ora specificate mai sus sau
la o altă adresă.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos între orele 10:00 şi 17:00.
Ministerul Sănătății
Unitatea de Management al Proiectului
În atenția domnului director Mircea Sorin Zaharcu
Str. intr. Cristian Popișteanu 1-3, etaj 2, camera 236, Sector 1, 010024, București
Tel: 0040213072686
Fax: 0040213072587
E-mail: sorin.zaharcu@ms.ro; eugenia.petrescu@ms.ro
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