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TERMENI DE REFERINȚĂ 
Dezvoltarea conținutului unui curs de formare a medicilor de familie 

pentru creșterea competențelor 

în abordarea copiilor cu tulburări de spectru autist 

 

PREAMBUL & OBIECTIV 

Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, 
Alba și Bihor implementează în prezent proiectul ”Personal specializat pentru un sistem de 
sănătate modern” finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 
Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.  
 
Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 647 de medici 
de familie implicați în furnizarea de servicii medicale în cadrul a 3 programe naționale - 
Sănătate Mintală, Sănătatea femeii și copilului, Boli netransmisibile majore, subprogramul 
Boli cardiovasculare - prin participarea acestora la cursuri de formare. 
În conformitate cu Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020, OS 3.3 Programul național de 
sănătate mintală, este structurat în două subprograme din care unul vizează profilaxia în 
patologia psihiatrică și psihosocială. În cadrul acestui subprogram, “strategia privind sănătatea 
mintală a copilului şi adolescentului stabileşte priorităţile şi cadrul de colaborare 
interinstituţională şi intersectorială pentru atingerea obiectivelor propuse, cu accent pe 
componenta preventivă şi de diagnostic timpuriu și pe problematica specifică vârstei (ex. 
depistarea precoce a tulburărilor din spectrul autist, a abuzului asupra copilului, a depresiei 
și riscului de suicid la adolescenți și tineri, etc), care sunt menite să vină în întâmpinarea 
nevoilor identificate la acest grup populaţional important”. 
 
Dintre direcțiile strategice recomandate, subliniem măsurile a căror relevanță se va regăsi și în 
obiectivele specifice ale proiectului menționat:  

• Creșterea accesului și a calității serviciilor implicate în prevenirea/ identificarea, 
recuperarea și menținerea stării de sănătate mintală, în diagnosticul precoce și 
tratamentul persoanelor cu probleme de sănătate mintală (adulți și copii). 

• Actualizarea cunoştinţelor tuturor celor implicați în prevenirea, identificarea și 
tratarea persoanelor cu tulburări mintale, inclusiv a celor din sectorul de educație;  
revizuirea curriculumului de formare universitară şi postuniversitară (rezidenţiat şi 
formare medicală continuă) a medicilor specialiști, pediatri și a medicilor de 
familie. 

• Diversificarea paletei de servicii disponibile prin: creşterea rolului serviciilor 
medicale de prima linie în identificarea și tratamentul tulburărilor psihice - 
medicina primară şi asistenţa comunitară şi crearea de mecanisme de îndrumare 
metodologică a acestora de către specialisti. 

Implementarea proiectului ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”, va avea 
un impact deosebit asupra medicilor de familie care formează grupul țintă prin creșterea 
competențelor în abordarea copiilor cu tulburări de spectru autist. Efectul benefic al dobândirii 
de noi competențe și de creștere a celor existente se va reflecta nu doar într-un screening mai 



  
 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Cod SMIS 2014+ 106519 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 

Titlul proiectului: „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!” 
 
 
 

 

eficient și o diagnosticarea precoce a autismului și a altor tulburări din acest spectru, ci și de 
îndrumarea corectă și din timp a pacienților către consultații interdisciplinare de specialitate. 

 
 

RESPONSABILITĂȚILE AUTORILOR SELECTAȚI  

• Documentare în vederea elaborării conținutului cursului.  

• Transmiterea modalității de lucru și a structurii cursului către RAA pentru revizuire și feed-
back. 

• Elaborarea conținutului cursului cu accent pe: recunoaștere semne și simptome TSA, 
diagnosticare precoce, metode si instrumente recomandate, impactul identificarii tardive a 
TSA,  tehnici de comunicare cu copilul atipic și familia acestuia și orice informație de 
specialitate considerată relevantă pentru practica medicului de familie.etc. 

• Transmiterea conținutului la RAA pentru revizuire și validare conform calendarului agreat 
(varianta intermediară). 

• Completarea conținutului cu informații medicale specifice psihiatriei copilului și 
adolescentului și  adaptate specialității de medicina familiei (varianta pre-finală). 

• Transmiterea curriculei și suportului de curs aferent, după integrarea ultimului feedback de 
la RAA (variantă finală).  

• În elaborarea conținutului, autorii curriculei vor ține cont de următoarele specificații: 

- Conținutul  va acoperi un minim de 16 ore de curs rezidențial  

- Va fi structurat pe capitole și subcapitole care vor corespunde ulterior sesiunilor de  
formare 

- Conform contractului, autorii vor ceda drepturile de autor Fundației Romanian Angel 
Appeal și Partenerilor, in scopul proiectului menționat.  

- Autorii se asigură și garantează că suportul de curs respectă principiile proprietății 
intelectuale și că materialul nu a mai fost publicat, în variantă online sau tipărită  

- Autorii curriculei vor colabora cu editorul medical pentru structurarea si organizarea 
materialului, pentru a fi ușor de asimilat de către participanți   

- Autorii vor colabora cu expertul elaborare design curs în vederea selectării din 
curriculă a informațiilor relevante ce urmează a fi transformate în materiale de 
suport pentru  participanți 

- Materialul elaborat va conține infomații validate științific de foruri avizate în 
domeniu și  va fi în concordanță cu practicile internaționale în domeniu 

- Autorii vor integra la finalul curriculei lista resurselor consultate (bibliografia). 

 

CALENDAR și LIVRABILE: 

Perioada de colaboare:  4 luni de la data semnarii contractului   

Nr 
crt. 

Activitate  Livrabil  Termen de 
livrare 

Responsabili 
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1 Documentare, elaborare 
structură curriculă, 
comunicare modalitate 
de lucru etc. 

Structură conținut 
curriculă curs 

2 săptamani de 
la data semnării 
contractului 

Autori curriculă  

2 Elaborare conținut 
medical al curriculei  

Versiunea 
intermediară a 
cursului  

6 săptamani de 
la data semnării 
contractului 

Autori curriculă  

3 Elaborare conținut 
medical al curriculei  

Versiune pre-
finală  a cursului 
pentru editare 
medicală 

3 luni de la data 
semnării 
contractului 

Autori curriculă  

4 Elaborare curriculă finală 
cu feedback RAA integrat 

Versiune finală  
pentru editare 
medicală 

4 luni de la data 
semnării 
contractului 

Autori curriculă 

 

CERINȚE 

Calificare: absolvent de studii universitare, licență în medicină, specializare Psihiatria 
Copilului și Adolescentului  
Experiență:  
- minim 10 ani de activitate medicală  în domeniul psihiatriei infantile, neuropsihiatriei. 
- minim 5 ani activitate didactică /universitară și studiu aprofundat în domeniul TSA  
- minim 5 ani experiență în tratamentul tulburărilor psihice la copil și adolescent 
  

RECOMANDĂRI RESURSE  
• Strategia Naţională de Sănătate 2014 – 2020 
• Strategie nationala pentru sănătatea mintală a copilului 2016-2020 
• Recomandări recente din partea OMS și a altor organizații de profil. 
 


