
	

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

pentru	creșterea	competențelor	profesionale		

în	abordarea	pacienților	cu	boli	cardiovasculare	

	

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	profesionale	pentru	647	de	
medici	de	familie	din	toata	țara,	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.	
	
Implementarea	proiectului	 va	 avea	un	 impact	deosebit	 asupra	medicilor	 de	 familie	 care	 formează	
grupul	țintă	prin	creșterea	competențelor	profesionale	în	abordarea	pacienților	cu	diferite	patologii	-		
inclusiv	boli	cardiovasculare	-	prin	participarea	lor	la	cursuri	elaborate	de	medici	de	specialitate	cu	
experiență	clinică	și	academică.	
		

RESPONSABILITĂȚILE	AUTORILOR	SELECTAȚI		

• Documentare	în	vederea	elaborării	conținutului	cursului.		

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

• Elaborarea	conținutului	cursului	va	include,	dar	fără	a	se	limita	la:		

- un	bun	management	al	cazurilor	care	se	prezinta	la	medicul	de	familie	cu	boli	cardiovasculare	
- aplicarea	unor	strategii	invidualizate	de	prevenție	a	bolilor	cardiovasculare	(BCV)	
- instituirea	unui	tratament	cardioprotector	eficient	
- informații	medicale	 specifice	 de	 cardiologie	 si	 considerate	 de	 autori	 relevante	 pentru	 practica	

medicului	de	familie.	

• Transmiterea	 conținutului	 la	 RAA	 pentru	 revizuire	 și	 validare	 conform	 calendarului	 agreat	
(varianta	intermediară		si	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	 fise	 de	 lucru,	 materiale	 de	
suport	pentru		participanți	etc.	

- 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	

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

Structură	 conținut	
curriculă	curs	

2	 săptamani	 de	 la	
data	 semnării	
contractului	

2	Autori	curriculă		

2	 Elaborare	 conținut	 medical	
al	curriculei		

Versiunea	
intermediară	 a	
cursului		

6	 săptamani	 de	 la	
data	 semnării	
contractului	

2	Autori	curriculă		

3	 Elaborare	 conținut	 medical	
al	curriculei		

Versiune	 pre-finală		
a	 cursului	 pentru	
editare	medicală	

3	 luni	 de	 la	 data	
semnării	
contractului	

2	Autori	curriculă		

4	 Elaborare	 curriculă	 finală	 cu	
feedback	RAA	integrat	

Versiune	 finală		
pentru	 editare	
medicală	

4	 luni	 de	 la	 data	
semnării	
contractului	

2	Autori	curriculă	

 

CERINȚE	SPECIFICE	

	

Calificare:	absolvent	de	studii	universitare,	licență	în	medicină,	disciplina	cardiologie			
Experiență	profesională:		
-	minim	10	ani	de	activitate	medicală	în	specializarea	cardiologie	
-	minim	5	ani	de	activitate	didactică	/formare			
-	minim	2	publicații	de	specialitate	de	tip	ghid/curs/manual		
		

	

	

	

	


