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TERMENI DE REFERINȚĂ 
FORMATOR EXPERT   

 
 
PREAMBUL 
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.  
 
OBIECTIVUL 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 programe de educație medicală continuă. 
 
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 
O1. Creșterea nivelului de competenţe profesionale a minim 495 medici de familie implicaţi în furnizarea 
de servicii medicale în Programul Boli netransmisibile majore – Subprogramul Boli cardiovasculare, în 
abordarea pacienţilor cu boli cardiovasculare. 
O2. Creșterea nivelului de competențe profesionale a minim 300 medici de familie implicaţi în furnizarea 
de servicii medicale în Programul Naţional de Sănatate Mintală, în abordarea copiilor cu tulburări de 
spectru autist. 
O3. Creșterea nivelului de competențe profesionale a minim 210 medici de familie implicaţi în furnizarea 
de servicii medicale în Programul Naţional de Sănătate Mintală, în abordarea pacienţilor cu patologie 
psihiatrică. 
O4. Creșterea nivelului de competenţe profesionale a minim 180 medici de familie implicaţi în furnizarea 
de servicii medicale în Programul Naţional de Sănătate a femeii și copilului, în diagnosticul prenatal 
pentru limitarea incidenţei malformaţiilor congenitale și a bolilor genetice. 
O5. Creșterea gradului de implicare a medicilor români în evenimente stiinţifice europene prin 
participarea a 20 medici de familie și a 20 de persoane angajate în cadrul Direcţiilor de sănătate publică, 
partenere în proiect, personal medical ce implementează programele naţionale de sănătate, la conferinţe 
internaţionale și schimb de experienţă/ bune practici medicale. 
 
OBIECTIVUL COLABORĂRII 
Formatorii selectați vor susține programe de educatie medicala continua pentru medicii de familie 
organizate în cadrul proiectului și programate în perioada Aprilie-Mai 2019. 
  
GRUPUL ȚINTĂ 
Este alcătuit din medici de familie din mediul urban si rural,  care se află în relații contractuale cu CAS, au 
cabinet medical localizat în București sau Jud. Ilfov și sunt implicați în furnizarea de servicii medicale în 
cadrul programelor prioritare de sănătate.  
 
Fiecare grupă de participanți poate fi alcătuită din minim 15, maxim 20 persoane.  
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Programul de formare de tip Atelier de lucru va avea o durată de 16 ore de teorie și aplicații practice. 
 
MATERIALUL DE FORMARE 
RAA și Partenerii pun la dispoziția formatorilor designul programului de formare, manualul 
participantului și materiale utile pentru aplicatiile practice.   
 
ACORD DE CONFIDENȚIALITATE  
Formatorii se obligă să respecte următoarele condiții privind dreptul de proprietate intelectuală asupra 
materialelor puse la dispoziție: 

o Nu copiază manualul/designul de formare și manualul participantului  
o Nu înstrăinează manualul/designul de formare  și manualul participantului  
o Nu organizează pe baza lor alte evenimente de formare sau evenimente  de 

promovare organizate de altă entitate decât Fundatia RAA și partenerii săi din 
proiect 

o Nu le folosesc parțial în redactarea altor lucrări – decât cu mențiunea explicită a 
sursei – numele lucrării, autorii, copyright Romanian Angel Appeal etc.  

 
STRUCTURA ATELIERULUI 

• Programul de formare:  16 ore teorie + aplicații practice aferente conținutului teoretic 
• Durata: 1 weekend cu ore de formare distribuite astfel:  
- 4 ore/vineri începând cu ora 13.00 
- 6 ore/sâmbată începând cu ora 9.00 
- 6 ore/duminică începând cu ora 9.00 
 

Formatorii trebuie să aibă si disponibilitate de a călători, dacă necesitățile proiectului impun. 
 
CRITERII DE SELECȚIE  

 Studii superioare absolvite cu diploma de licență în medicină  

 Medici cu 1-5 ani de experientă  didactică/ academică a medicilor demonstrată cu adeverințe 
de la unitatea de învățământ (facultăți de medicină acreditate).  

Sau  
Medici formatori acreditați de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și 
Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) prin Centrul Național de Dezvoltare 
Profesională în Domeniul Sanitar si acreditati de CMR, cu 1 - 5 ani de experiență în formare. 
 

 Aptitudini tehnice: cunostinte solide de utilizare PC (Word, Excel, Power Point, Browser web),  
 

 Capacitate de planificare, bune abilități de comunicare, relaționare și lucru eficient în echipă. 
 

 Experiență în domeniul medical, în specialitatea respectivă (medicină de familie)  - 5 ani 
 

DOCUMENTE SOLICITATE LA TRIMITEREA APLICAȚIEI 

 CV în format EUROPASS în limba română cu specificația postului vizat (Formator expert), 
datat și semnat pe fiecare pagină, cuprinzând mențiuni relevante legate de experiența 
acumulată  

 Copie după diploma de licență 
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 Copie după certificatul de membru al Colegiului Medicilor 

 Copie după certificatul de formator autorizat de SNSPMPDS si acreditat de CMR  

 Declarația de acord a folosirii datelor personale completată și semnată 

 Copie după actul de identitate 
 

Forma de colaborare: 
Convenție civilă de prestări servicii conform codului civil. 
Remunerarea formatorului se va efectua în baza numărului de ore de pregătire a evenimentului 
(14 ore) și de livrare a programului de formare (16 ore).  

 
RESPONSABILITĂȚILE FORMATORULUI SELECTAT 

1. Susţine efectiv programul de educație medicală continuă în concordanţă cu obiectivele 
proiectului, necesităţile grupului ţintă şi respectând conținutul pus la dispoziție de echipa 
proiectului. 

2. Livrează conținutul teoretic și după caz și aplicațiile practice în conformitate cu designul pus 
la dispoziție de către RAA, în vederea dezvoltării de noi competențe profesionale ale 
medicilor participanți. 

3. Acordă participanților suportul necesar atât în timpul sesiunilor teoretice cât și în 
desfășurarea sesiunilor practice de fixare a cunoștințelor. 

4. Participă la o întâlnire organizată de echipa de implementarea a proiectului pentru stabilirea 
metodei unitare de livrarea a conținutului și a altor detalii organizatorice semnificative. 

5. Menține permanent legătura cu echipa de implementare a proiectului pentru respectarea 
detaliilor de organizare a programului de educație medicală continuă și gestionarea 
documentelor solicitate de echipa de proiect. 

6. Respectă programul de desfăşurare a sesiunilor de formare comunicat de către echipa de 
implementare, inclusiv perioada de pregătire înainte de livrarea informațiilor.  

7. Respectă calendarul vizitelor de evaluare a programului de formare anunțat de experții de 
evaluare a formării din partea RAA. 

8. După caz, la finalul sesiunilor la care nu sunt programate vizite de evaluare din partea RAA, 
formatorul expert va fi responsabil cu distribuirea instrumentelor de evaluare a sesiunii de 
formare, colectarea chestionarelor și transmiterea documentelor către  experții RAA, 
responsabili cu evaluarea atelierelor. 

9. Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul sesiunilor de formare şi face 
sugestii de dezvoltare ulterioară a acestora. 

10. Elaborează Raportul asupra desfășurării evenimentului aferent fiecărui atelier de lucru 
(workshop), în conformitate cu normele în vigoare ale Colegiului Medicilor din România. 

11. La finalul fiecărei luni calendaristice în care a prestat servicii, Formatorul expert va completa 
Anexa 7, conform cerințelor POCU. 

12. La finalul serviciilor furnizate, Formatorul expert va elabora un Raport de activitate, care va 
conține informații despre serviciile furnizate menționate in Anexa contractului de prestări 
servicii încheiat cu Fundația RAA.  
 


