ROMANIA
PROIECTUL PRIVIND REFORMA SECTORULUI SANITAR – ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII ȘI EFICIENȚEI SISTEMULUI SANITAR – ÎMPRUMUT NR. 8362-RO
CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ INDIVIDUALĂ)
POZIȚIE: Expert economist monitorizare și evaluare în cadrul Unității de Management a Proiectului
(UMP)
SUBORDONARE: Șef Serviciu UMP.
LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII: UMP – Ministerul Sănătății – București.
Obiectivul misiunii
Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), implementează Proiectul privind
reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea de calității și eficienței sistemului sanitar, finanțat de Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), proiect nr. 8362RO, ratificat prin Legea nr. 179
din 16 decembrie 2014. Obiectivul de dezvoltare al proiectului este îmbunătățirea accesului la serviciile de
sănătate publică din România, precum și calitatea și eficiența acestora.
Expertul economist monitorizare și evaluare va face parte din personalul Ministerului Sănătății - UMP,
desemnată ca unitate de implementare a proiectului Reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și
eficienței sistemului sanitar.
Consultantul ce va fi selectat în urma finalizării prezentei procedure va fi responsabil pentru activitățile
alocate acestuia și în funcție de nivelul de încărcare la perioade diferite. Consultantul va fi responsabil
pentru monitorizarea progresului pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului și va asigura actualizarea
continuă a informațiilor cu privire la monitorizarea și evaluarea proiectului. De asemenea, va asigura
dialogul între departamentele ministerului sănătății, instituțiile implicate în sectorul sănătății și pentru
asistențele tehnice dezvoltate în cadrul poriectului.
Experiență și calificări:
Nivelul și tipul de formare profesională: învățământ superior în domeniul economic.
Calificări și experiență profesională necesare:
- Diplomă universitară în economie; studii postuniversitare (master sau superior) constituie un avantaj;
- Minim 10 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani de experiență profesională în managementul
proiectelor, naționale și internaționale;
- Experiență în activitatea și coordonarea echipelor interdisciplinare de experți;
- Experiență în activitatea de parteneriat.
Următoarele calificări și experiență ar fi considerate un plus:
- Abilități de comunicare profesională - abilitatea de a comunica în mod corespunzător atât părților
interesate interne, cât și celor externe;
- Abilități de negociere: abilitatea de a negocia cu părțile interesate interne și externe pentru a asigura
interesul UMP;
- Abilități de gestionare/planificare solidă a programelor; care să permită coordonarea eficientă și
prioritizarea sarcinilor multiple;
- Cunoașterea foarte bună a limbii engleze (citire, scriere și vorbire);
- Comanda excelenta a Microsoft Office.

Calendarul și durata misiunii:
Consultantul va lucra cu normă întreagă (8 ore/zi) de luni până vineri la biroul UMP din București, conform
programului de lucru al UMP pentru toată perioada de implementare a proiectului și va călători ocazional
în conformitate cu cerințele specifice de implementare ale proiectului. Spațiu și echipamente adecvate vor
fi asigurate pentru desfășurarea activității.
Consultantul individual va fi selectat în conformitate cu metoda „Selecția de consultanți individuali” stabilită
prin Ghidurile Băncii Mondiale pentru servicii de consultanță: „Ghidul: Selecția și angajarea
Consultanților (în cadrul Împrumuturilor Băncii Internaționale de Reconstrucție și Dezvoltare și
Creditelor/Granturilor de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare) de către împrumutații Băncii
Mondiale din Ianuarie 2011.
După evaluarea CV-urilor, candidatul ce este cel mai experimentat, calificat și capabil pentru realizarea
serviciilor ce va obține cel mai mare scor va primi o scrisoare de invitație pentru participarea la negocierea
contractului, împreună cu Termenii de Referință. Angajarea expertului economist de monitorizare și
evaluare se va face în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă (8 ore/zi, 40
ore/săptămână).
Consultanții interesați vor avea în vedere prevederile punctului 1.9 ale Ghidului Băncii Mondiale ce
stabilește politica Băncii privind conflictele de interese.
Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Sănătății invite consultanții individuali eligibili să își
exprime interesul în furnizarea serviciilor. Consultanții individuali interesați și eligibili pentru ocuparea
acestei poziții trebuie să transmită următoarele documente: i) Curriculum Vitae (CV), ii) scrisoare de intenție
și iii) declarație de interese. Toate documentele vor fi transmise în limba română și în limba engleză.
Expresiile de interes trebuie să fie transmise la adresa de mai jos (în persoană, sau pe fax, sau pe e-mail)
până la 27.12.2017, ora locală 15:00.
Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos între orele 10.00 și 16.00.
Ministerul Sănătății - Unitatea de Management a Proiectului
În atenția: Dl. Sorin Zaharcu, Director interimar proiect
Dl. Razvan Vieru, Expert achiziții
Str. Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, etaj 2, camera 235, sector 1, 010024, București
Tel: +40 (21) 307 26 86;
Fax: +40 (21) 307 25 87
E-mail: sorin.zaharcu@ms.ro ; razvan.vieru@ms.ro

